A Szakmák napja programjai november 19-én
9 óra
1. Gyógyszerkutatás
11.
dr. Stankovics Lívia, a Sanofi kutatási
igazgatója
beszél arról, milyen végzettséggel mi vár rád a
gyógyszerkutatásban – nemzetközi cégnél.
Lehetsz bármi: orvos, biológus, tanár,
közgazdász, vegyész – itt találsz munkát.
Simon Anna,

2. Építész
117.
Perczel Anna
volt tervező is, de mostanában a városrészek, a
műemlékek megőrzése és a civil kurázsi hajtja,
hogy az építészeti értékeket megóvja az
anyagiasságtól.
Építészet – szociológia – üzlet és érték
Kulin Vera – Szádvári Adrienn, Donáth Áron

3. Főszerkesztő
54.
Bojtár B. Endre, a Magyar Narancs
főszerkesztője
nyitogatja szemünket: mi a dolga az újságírónak
a társadalom, a szerkesztőnek és a
főszerkesztőnek egy lap életében?
Terjéki Ildikó – Cserne Klári

4. Gépészmérnök
114.
Gara Péter a BME Gép- és Terméktervezési
Tanszékének tudományos kutatója
talán választ adhat arra, hogyan lehet valaki
egyszerre tudományos kutató, oktató és speciális
tervező programokkal dolgozó aktív mérnök
Sándor Erika – Fejes Kata, Duba Zsombor

5. Természettudós kutatók 06.
Meszéna Géza és Pásztor Erzsébet az ELTE
TTK Biológiai Fizika Tanszékének
sokszakmás (biológus – fizikus – matematikus –
ökológus) tudósai beszélnek munkájukról, a
globális szemléletű természettudományos kutató
munkáról
Bényei Károly – Káplán Mira

6. Orvos
115.
dr. Szilágyi Péter patológus és sürgősségi házi
orvos,
e kétféle, nagyon különböző orvosi
szakterületről tart beszámolót
Székely Judit- Fischer Alíz, Benedek Dóri

7. HR – emberi erőforrás
vetítő
Szilágyi Géza a Hewlett Packard humán
erőforrás kérdéseivel foglalkozó vezetője
beszél a globális vállalatok kultúrájáról és arról,
milyen munkakörök is vannak egy meglehetősen
sikeres multinál
Sáfrán Ferenc – Juhász Benedek

8. Közgazdász
102.
Rotyis József, a budapesti tőzsde volt elnöke,
volt magas rangú minisztériumi és MNB
tisztviselő, most pedig egy magánvállalat elnöke
igazán beszélhet arról, milyen a gazdasági
vezető, a vezető pénzügyes és a vállalatvezető
munkája
Siegler Gábor – Krizbai Ildikó, Tóth Juli

11 óra
1. Építészmérnök
06.
Bácskai Nóra
építészmérnök, tervező beszél arról, milyen a
munkája, hol az öröm benne.
Nemecskó István – Dombóvári Zsófi

2. Jövőkutató
102.
Veigl Helga, a Corvinus Egyetem Jövőkutatási
Tanszékének tudományos munkatársa
mutatja be szakterületét, az ahhoz szükséges
végzettséget, ismereteket, s legfőképp azt, mi is a
jövőkutatás
Baranyai Dorka - - Frenyó István

3. Ügyészek
114.
Stefka Annamária és Végh Tamás
nem ugyanolyan munkát végeznek, bár
mindketten ügyészek. Egyikük a bíróságon a
vádat képviseli, másikuk nyomozást vezet. Erről
a kétféle ügyészi munkáról beszélnek a fiatal
szakemberek.
Dibusz Anikó – Jenei Niki

4. Pszichológus
115.
Ruskó György
beszél és beszélget arról, milyen is a kamaszok
mindenféle lelki gondjával hivatásszerűen
foglalkozni.
Tézli Péter – Treszkai Alíz, Rakonczay Judit

5. Szociológus
11.
Vásárhelyi Mária
olyan szociológus, aki több kutatást tervezett,
vezetett, és az eredményeket is maga dolgozta
fel. Milyen az út a kérdés megfogalmazásától a
válasz elfogadásáig?
Székely Judit – Tasnádi Hajnalka

6. Filmesek – mielőtt elkezdődik a
forgatás
54.
Janisch Attila és Kenyeres Bálint rendező és
Szekér András forgatókönyvíró
azokról az időkről mesél, amikor még csak
papíron vagy ott sem létezik a film, aztán kezd
megszületni
Terjéki Ildikó – Gombácsi Zsófi

7. Előbb mérnök, aztán …
117.
Endrey Tünde és Kovács Sándor mérnök
volt. Nagyon szerették, amit eredetileg csináltak,
de pályát váltottak, és vállalkozóvá lettek.
Hogyan? Miért? És milyen most? Mi kell a
sikerhez? Mi volt hasznos abból, amit a BME-n
tanultak

BME VIK-ről
06.
c) ELTE TáTK: szoc. pályák:
szociológus, szociális munkás,
szociálpolitikus
114.

½ 12
8. Műfordító, diplomata, könyvkiadó
vetítő
Barna Imre,
aki egy személyben nagyon sikeres műfordító, a
Római Magyar Akadémia volt és az Európa
Könyvkiadó jelenlegi igazgatója beszél arról,
mire való egy nyelvszakos diploma. Mit csinálhat
az ember önmagából? Na, és hogyan?

e) Vörös Bea, iskolánk volt tanára,
most pályakezdő pszichológus
ezt a címet adta a beszélgetésnek:
„Akarsz róla beszélni? – Hitek és
tévhitek a pszichoterápiáról” 41.
f) AIESEC – ez nem betűrejtvény,
hanem
egy
nemzetközi
diákszervezet
a
Corvinus
Egyetemen.
A
nemzetközi
kapcsolatpkat
és
az
elhelyezkedést is segítik.
102.

d) BGF – idegenforgalom
115.
Mucsi Peti

Kormos Marcsi – Mikó Andris

1 órakor

3. Fiatalok az egyetemről és a
pályakezdésről
a) Fiatal mérnökök jönnek a BMFről (Budapesti Műszaki Főiskola)
37.
b) Szintén leendő mérnökök a

2008. november 19.

Selmeczi Miriam

Gyenes Gábor – Haty Sebestyén

1. Újságírók
54.
Kertész Gábor és V. Kulcsár Ildikó a Nők
Lapja két újságírója beszél munkájáról
2. Tesztelés
11.
Fehérváry Zoltán
iskolánk
pszichológusa
a
Szuper-féle
munkaérték-kérdőív
kitöltetésével
és
értékelésével segíti a pályaválasztást

Szakmák napja

4. Filmesek
117.
Weber Kata színész, Erdély Mátyás operatőr
és Sárközy Réka gyártásvezető
beszél arról, milyen is forgatás közben
½ 2-kor
5. Somogyi Zoltán politológust arra
kértük, beszéljen nekünk arról, hogy a
világ
pénzügyi
válsága
hogyan
befolyásolja az EU és ezen belül hazánk
gazdaságát és társadalmi viszonyait
vetítő

Lelkes Ádám

Berzsenyi Dániel Gimnázium

