Kedves Felvételiző!
Szeretettel meghívjuk Önt és minden további kedves érdeklődőt az immár hagyománnyá vált, májusi
ELTECON-Piknikre. Ez egy olyan alkalom, amikor kötetlenebb formában megismerkedhet az ELTE TáTK
Közgazdaságtudományi Tanszékének oktatóival, valamint a tanszék által gondozott közgazdasági
képzések különböző évfolyamos és már végzett hallgatóival (szakjainkon szoros együttműködés van a
különböző évfolyamos hallgatók és az oktatók között egyaránt). Ismerjen meg minket, tapasztalja meg
személyesen, hogy a szakunkon milyen különleges hangulat uralkodik, hogy érzik magukat a
hallgatóink nálunk, mit kapnak/mit kaptak az ELTECON-tól és hogyan tudják azt a továbbtanulásban,
vagy a munkájukban hasznosítani. Itt feltehet olyan kérdéseket, amelyeket lehet, hogy egy hivatalos
eseményen nem lenne alkalma megkérdezni.
Úgy gondoljuk, hogy Ön most igen fontos döntés előtt áll, amikor érdemes minél több információt
beszereznie a felvételi jelentkezéskor megjelölt képzésekről, hogy megfelelően tudja kialakítani a
végső jelentkezési sorrendjét. Ehhez mindenképpen figyelmébe ajánljuk, hogy az ELTECON képzéseken
minden körülmények között ragaszkodunk a nemzetközi standardok követéséhez. Olyan tananyagot
tanítunk olyan tankönyvekből, amelyeket a világ vezető közgazdasági programjaiban dolgoztak ki. Ezt
mi sem tükrözi jobban, mint az a tény, hogy az alapszakról hallgatóink átlagosan 60%-a igen jó nevű
külföldi akkreditációjú mesterképzésben (London School of Economics, Barcelona Graduate School of
Economics, Universitat Autónoma de Barcelona, Universidad de Alicante, University of St. Gallen,
Central European University, stb.) tanult tovább minden végzett évfolyamról, és általános tendencia,
hogy ezekben a programokban hallgatóink évfolyamelsőként végeztek. Ez többüknek utat nyitott
ahhoz, hogy nemzetközi rangsorok szerinti élvonalban szereplő PhD képzésekben folytassák
tanulmányaikat. Mesterképzésünkben is végzett már két évfolyam, és a mesterszak célkitűzéseinek
megfelelően a hallgatók mintegy 75%-a már egyetemista korában sikeresen munkába állt vezető
kutató-, illetve elemző intézeteknél, nagyvállalatoknál, ahol magas szakmai színvonalú közgazdasági
elemző munka folyik, valamint többen pályáztak közülük sikerrel, szintén külföldi és hazai PhD
programokra. Tantárgyi struktúránkat a leendő munkaadók közreműködésével (akik gyakran az
oktatásban is közvetlenül részt vesznek) alakítottuk ki, nemzetközi mintákat és a legújabb kutatási
trendeket figyelembe véve. Mindkét képzésünkben, szilárd mikroökonómiai, makroökonómiai és
ökonometriai alapozás történik, amelyekre a felsőbb évfolyamokon széleskörű alkalmazásokat
építünk. Tantárgyaink szigorúan egymásra épülnek, egymásra reflektálnak, ezért kialakításukba, amely
egy neves oktatói csapat hosszú együttműködésének eredményeként alakult ki, rengeteg energiát
fektettünk. A továbbtanulási és munkaerő piaci elhelyezkedési adataink szerint nem eredménytelenül.
A fenti tényekről, a képzések és a mesterszakos felvételi részleteiről is tájékozódhat e
rendezvényünkön. Láthatja majd, hogy bár igen magas követelményrendszert állítottunk fel, annak
teljesítéséhez minden segítséget megadunk hallgatóinknak és emiatt a képzés nálunk magas
színvonalon, de barátságos légkörben zajlik.

A piknik időpontja és helye:
2017. május 19., 15:00
ELTE Lágymányosi Kampusz, Északi és Déli Tömb közötti füves terület (rossz idő esetén a
helyszínváltozásról a facebook oldalról tájékozódhat)
1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/A és 1/C épületek között
Ha nem tud részt venni az eseményen, de vannak kérdései, továbbra is szívesen állunk rendelkezésére
telefonon, személyesen, vagy e-mailben. Minden elérhetőségünk és további információk a
képzéseinkről megtalálhatók a honlapunkon (eltecon.hu).
Üdvözlettel a tanszék és a hallgatók nevében:

Pete Péter, tanszékvezető egyetemi tanár (szakigazgató)

