Közös nevezőn –
szakmai klubok a GTK-n
Mindenkinek megvan a maga kedvenc tantárgya,
tanára, órája, tudományterülete. A tehetséggondozó műhelyként és baráti társaságként működő, önszerveződő klubok gyakorlati ismereteket közvetítenek, és lehetőséget teremtenek, hogy a szakmai
legnagyobbjaival találkozhass.

Ha kell egy csapat…
Hallgatói szervezetek
a Gazdaságtudományi Karon

Marketing Klub
Hallgatók és oktatók együtt szervezik a marketing iránt
érdeklődők programjait: klubesteket, céglátogatásokat
és kirándulásokat. A gyakorló szakemberek részvételével megvalósuló programokon a legjobbaktól leshetik
el a marketing fortélyait a hallgatók.
Dr. Prónay Szabolcs
e-mail: pronay.szabolcs@eco.u-szeged.hu

Gazdaságpszichológia Klub
Ha pszichológiából a sok sem elég, Téged is vár a gazdaságpszichológusok baráti társasága, ahol egy csésze
tea és egy szelet süti mellett tájékozódhatsz a lélektan
legújabb eredményeiről.
Dr. Kincsesné Dr. Vajda Beáta
e-mail: vajda.beata@eco.u-szeged.hu

A kiadvány az NTP-TÚP-13-0003 jelű,
a GTK a tehetségekért pályázat keretein belül készült.

Ha kell egy csapat, ahová jó tartozni, ahol veled vannak jóban-rosszban, akkor jó helyen keresgélsz.
A GTK-n működő hallgatói szervezetek amellett,
hogy segítenek kitalálni, mivel és hol töltsd az estédet, átsegítenek a nehézségeken és támogatják szakmai előmeneteled.

Magyar Közgazdasági Társaság
Szegedi Ifjúsági Szervezete

Irány az egyetem mentorprogram
A Mentorprogram iránytű az egyetemmel ismerkedőknek és mentőöv a mély vízben. A legjobbak közül
kikerülő mentorok segítik az elsőéves hallgatókat a
beilleszkedésben és eligazítanak az egyetemi életben.
Tapasztalataikkal és tudásukkal támogatják a gólyákat,
hogy a kezdet könnyű legyen.
e-mail: pepe@eco.u-szeged.hu

Hallgatói Önkormányzat
A szegedi közgazdászhallgatók választott érdekképviselete hasznos információkat kínál a tanulmányokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatban. A HÖK a gólyatábor, a sportnap, a szakestek és a közgazdász bál lelkes szervezője
– nincs, aki ne ismerné a csapatukat.
web: www.gtkhok.hu
e-mail: info@gtkhok.hu

Az MKT-s hallgatók tanulmányi tanácsadással és konzultációkkal segítenek, illetve izgalmas szakmai rendezvényekkel várják a hallgatókat. Ha tenni szeretnél a
közösségért, önkéntes munkát vállalnál, akkor köztük a
helyed.
Farkas Tamás
e-mail: farkastamas1992@gmail.com

GTK Karrier Iroda
Ha céges bemutatkozó előadások, karrierfejlesztés, szakmai gyakorlat és álláskeresés, akkor GTK Karrier Iroda!
Minden, ami HR, náluk megtalálható, és tálcán kínálják a
lehetőséget a leendő közgazdászoknak. Keresd őket, hogy
tiéd legyen álmaid állása!
web: http://www.sztekarrier.hu/hu/gtk_karrier_iroda
e-mail: gtk@sztekarrier.hu

Móra Ferenc Szakkollégium
A Móra Kollégium a közgazdászok újszegedi kollégiumi
bázisa. Szakkollégiumként öntevékeny, az oktatást kiegészítő szakmai-közösségi szervezet, ahol gazdasági kurzusok és műhelyek várják a hallgatókat – nem csak a szakkollégistákat. Aki jó hangulatú, baráti közösségekben építené
szakmai karrierjét, otthon érzi magát a Mórában.
web: www.mora.u-szeged.hu
e-mail: info@mora.u-szeged.hu

