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5.

A mérnök
11.
Kun Gábor www.nivelco.com
arról beszél, ahogyan ő megfogalmazta:
„Hogyan mérjünk távolságot denevérrel,
elektromos gitárral vagy mobiltelefonnal?”

6.

A közgazdász, kockázatelemző
54.
Ziaja György
felvilágosít minket arról, mire valók a
bankok, mit csinál egy banki közgazdász, s
közelebbről bemutatja a kockázatelemzői
munkát.

9-10.30
1.

2.

3.

4.

Az építőmérnök
6.
Gőcze Ferenc
elmondja, milyen a vízközművek (vízellátás,
szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés)
tervezése, építése és üzemeltetése. Milyenek
az
ezzel
foglalkozó
szakember
hétköznapjai.
Az irodalomtörténész újságíró
114.
Vári György
nem két ember, hanem egy, méghozzá
fiatal. De máris két, csak látszólag rokon
szakmát próbált. Miért? Mennyiben rokon,
s mennyiben ellentétes a kettő? Ezt is
megtudhatjátok.
Az informatikus
4.
Huszerl Gábor a BME-ről
egyetemi oktató, aki a képzésről s az
informatikusok mindennapi munkájáról is
beszél.
A rendezvényszervező
vetítő
Spiegelberger - Ágnes
volt berzsenyis, cés, aztán Közgáz. Hogy
lett rendezvényszervező? Miért szereti? Mi
kell ahhoz, hogy valaki ebben a szakmában
boldog és sikeres legyen? Kérdezzetek!
Válaszol.

7.

8.

1.

A történész és diplomata
115.
Tischler János
beszél a bölcsészlét és a diplomatalét
rejtelmeiről. No persze a munkáról is.
A fizikus, kutató, topmenedzser 13.
Somlói József
be tud számolni arról, milyen a
természettudományos kutató élete itthon és
Amerikában. De arról is szól, hogy élhet
emberhez méltó életet egy topmenedzser. S
egyáltalán hogyan lesz a kutatóból
menedzser. (És miért?)
11-12.30
Az üvegszobrász
13.
Bojti András
Beszámol arról, milyen művészként élni,
dolgozni, gondolkodni, s milyen két
művészeti ágban is otthon lenni.

2.

A pszichológus
vetítő
Kovács Miklós
aztán tud beszélni arról, mit csinál a
pszichológus, ha terapeuta, ha tréner, ha
reklámmal foglakozik. És egyáltalán miért
és hogy lesz az emberből pszi kezdetű?

3.

A nyelvész-irodalmár, diplomata 4.
Korompay Klára,
az ELTE oktatója bevezet a rejtélybe, hogy
lehet egységben látni irodalmat és
nyelvészetet,
s
hogy
lesz
valaki
szaktudósból
intézményvezető
és
diplomata. S hogyan marad meg mégis
tudósnak.

4.

Az építész
115.
Nagy Bálint,
aki aktív tervező, arról beszél, miért
kommunikáció az építészet.

5.

A közgazdászok
54.
Liener Dóra, Kreiter Renáta és Balogh
Norbert
munkája nagyon eltérő. Projektvezető az
egyik, a pénzmosás elleni küzdelemmel
foglalkozik a másik, a harmadik pedig
tréner.
Milyen
végzettség,
milyen
képességek és milyen emberi tulajdonságok
kellenek ahhoz, hogy az ember e
szakmákban jó legyen. Erről beszélgetnek
egymással és veletek.

6.

7.

8.

A hidrobiológus és a vízmérnök 11.
Dobó Zoltán és Maginecz János
ugyanazzal foglalkozik, de más a
megközelítési
módjuk.
Egyikük
környezetvédelmi szakember, másikuk
mérnök. Véd az egyik, átalakít a másik.
Hogy értik meg egymást?
A mentőorvos
114.
Turcsányi Gabriella
biztosan elmondja, miért szereti a
szakmáját annyira, hogy a profilképei az
iwiwen és a facebookon is a munkájáról
szólnak.
A villamosmérnök- informatikus 6.
Szalay Kristóf
a BME-n kezdte villamosmérnökként,
aztán az orvosi műszerek bűvölték el, majd
a bioinformatika, s most PhD a SOTE-n.
Ő arról beszélhet nekünk, hogyan is
használható a műszaki tudás az orvosi
kutatásban és a gyógyításban.

13 Pályaorientációs foglalkozás – dr. Marik Ágnes
54.
(csak azok számára, akik előzetesen jelentkeztek)
Egyetemistáink
Először együtt
Aztán ki-ki érdeklődése szerint:

vetítő

Bölcsészek
Papp Gazsi, Székely Ádám, Jován Zsuzsi

114.

Közgazdászok
115.
Balogh Kornél, Kolta Emánuel, Escheff Alexis,
Léderer Dániel
Jogászok
Fischer Ádám, Gedeon Valéria

13.

Műszakisok
11.
Urbin Ági (formatervezés, mechatronika), Paksy
Patrik, Cserna Bence Szolek András (informatika),
Boskovitz Dávid (villamosmérnök), Kokas Attila,
Bohus Ákos (közlekedésmérnök)
Orvosok
6.
Csatlós Dalma, Krukk Emese, Dinu Roland
Egyéb
4.
Gedeon Viola (BGF, vendéglátó és marketing)
Nyírő Dóra (OKJ, marketing, turizmus)
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