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nap,  

óra 

Helyszín 

 

Előadó neve Workshop/előadás címe, leírása 

 

04. 03. 

14.00-15.00 

 

321 

R4 

 

 

Papdi Eszter 

service delivery 

manager 

(Avis Budget 

Group) 

Karrierút egy szolgáltató központban (Shared Service Centerben) – Beszélgetés egy vezetővel 

 

- Felvettek a diákmunkára/pozícióra, amire jelentkeztél, na de hogyan tovább? 

- Mit keres a vezető a gyakornokokban, pályakezdőkben, hogy megtalálja azt, akire a jövőben is igazán 

számíthat?  

- Hogyan segítik a munkavállalók fejlődését/előrelépését, és mit kell nekik tenniük ezért? 

- Hogyan válhatsz gyakornokból teljeskörű munkavállalóvá, majd egy vállalatot formáló meghatározó 

szakemberré, vezetővé?  

 

Ezekről a kérdésekről lesz szó interaktív előadásunkban, ami után szívesen válaszolunk a kérdéseidre.  

 

04.03.  

16.00-18.00 

 

 

 

 

Buda Béla 

díszterem 

R4 

 

 

Motkó Fruzsina, 

Békés Klára, 

Kardos Enikő 

(Vodafone SSC) 

A nagy beugró, avagy hogyan ugorj fejest a munka világába? 

 

Kínaiul hangzanak az álláshirdetések? Abban sem vagy biztos, hogy hová érdemes pályáznod? Érdekelnek a 

gyakornoki lehetőségek, de nem tudod, mit takarnak valójában? Valódi „életszagú” tapasztalatra vágysz, amit a 

későbbiekben hasznosítani is tudsz?   

  

Ha ezek a kérdések már benned is felmerültek, és megbízható információkra vágysz hiteles arcoktól, akkor itt a 

helyed!  Az előadáson közösen keressük a választ a Vodafone Shared Services Budapest gyakornokból lett kollégáival 

és a gyakornoki program egyik koordinátorával. Az előadás után kötetlen beszélgetés formájában mindenkinek 

lehetősége nyílik kérdezni és egy-egy bennfentes információt is begyűjteni.  

  

Az előadást a Vodafone Shared Services Budapest  Recruitment csapatának tagjai tartják. 

 

04.04.   Jelentkezéstől az ajánlatig – Mire figyeljünk az álláskeresés során? 



10.00-11.30 

 

 

 

Buda Béla 

díszterem 

R4 

 

 

 

 

 

Takács Beáta 

Várkonyi Dóra 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

 

Az álláskeresés éppúgy előzetes tervezést, szervezést igényel, mint egy új albérlet keresése, vagy éppen egy egyetemi 

jelentkezés.  

Ahogyan a lakáspiacról, illetve az egyetemi szakkínálatról is tájékozódunk, mielőtt belevágunk, érdemes az 

álláskeresést is jól előkészíteni. 

Előadásunk során feltérképezzük a magyar álláspiacot, megnézzük, milyen lehetőségek várnak a pályakezdő 

fiatalokra. Tanácsadóink segítségével végigkövetünk egy álláskeresési folyamatot az önéletrajz elküldésétől egészen 

az állásajánlat elfogadásáig. Tippeket adunk arra, mely felületeken érdemes keresni a lehetőségeket, hogyan lehet 

egyszerre több jelentkezést is menedzselni, és hogyan kell felkészülni egy-egy interjúra. 

 

Az előadást a Randstad Hungary HR szakemberei tartják. 

 

04.04. 

Két 

időpontban 

is! 

10.00-11.30 

és  

11.30-13.00 

 

 

 

 

205 

R4 

 

 

 

 

 

Kürti Dorottya 

Erdei Helga 

Krivai Márta 

Tóth-Ihász 

Veronika  

Takács Beáta 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

Mitől leszek jó csapatjátékos? – Közös feladat, egyéni szerepek 

 

Interjúk során gyakran halljuk az álláskeresőktől, hogy szeretnek és tudnak is csapatban dolgozni. De mitől lesz valaki 

jó csapatjátékos? Milyen csoportszerepek vannak, és ki hogyan érvényesülhet leginkább egy teamben?  

 

Napjainkban egyre sűrűbben váltja fel az egyéni interjút a csoportos kiválasztási forma, az úgynevezett Assessment 

Center, melynek egyik állandó összetevője a csoportos feladat.  

A közös munka természetesen nagyfokú kooperációt és kompromisszumkészséget igényel, felmerül hát a kérdés, 

ilyen a helyzetben hogyan érvényesülhet az egyén, hogyan domboríthatja ki saját készségeit, ahogyan azt egy 

személyes interjún tenné.  

Ha szeretnéd megtudni, hogy mennyire vagy jó csapatjátékos, hogy a közös munka során mennyire tudod megmutatni 

saját készségeidet, csatlakozz hozzánk, és próbáld ki magad élesben is! 

 

A workshopot a Randstad Hungary HR szakemberei tartják. 

 

04.04. 

Két 

időpontban 

is! 

 

10.00-11.30 

és  

11.30-13.00 

 

211 

R4 

 

 

 

 

 

Tóth-Ihász 

Veronika 

Kürti Dorottya 

Erdei Helga 

Várkonyi Dóra 

Krivai Márta 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

Próbainterjú – Avagy hogyan éld túl az állásinterjút? 

 

Interjúzni nem könnyű dolog, jól interjúzni pedig még nehezebb, ha nem tudod, hogyan birkózz meg a fogasabb 

kérdésekkel.  Ha interjúk előtt bizonytalan vagy, és órákig böngészed a netet a „10 legjobb válasz” után kutatva, ez a 

te helyed! 

A workhsop során a vállalatok által gyakran használt STAR interjútechnikával ismertetjük meg az érdeklődőket, 

tippeket és tanácsokat adva a sikeres szerepléshez. A rövid bevezetést követően tanácsadóinkkal élesben is 

tesztelhetitek frissen szerzett tudásotokat egy-egy próbainterjú keretében. 

 

A workshopot a Randstad Hungary HR szakemberei tartják. 

 

04. 04.   Kitalálom vagy megtalálom, felépítem vagy felfedezem önmagam?  Hitelesség a munkaerőpiacon 



14.00-15.00 321 

R4 

Juhász Erika 

szakközgazdász, 

HR tanácsadó, 

biblioterapeuta 

 

Az önismeret, az identitás és a hiteles (szakmai) személyiség kulcsfogalmak a népszerű pszichológiai irányzatok, a 

különböző személyiségfejlesztő kurzusok, a vezetői coaching esetében. A felkínált módszerek arra tesznek kísérletet, 

hogy valamiképpen létrehozzák, felépítsék az egyént. 

Hasonló módszertan fedezhető fel munkaerő-piaci környezetben is. Kész „receptek" vannak arra pl., hogy mitől 

sikeres egy pályázó az állásinterjú, vagy melyik kérdésre mit kell válaszolni, hogy jó benyomást keltsünk. 

Ezzel szemben érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy mi lenne, ha identitásunkat, önmagunkat nem a „diktált" 

szabályok szerint akarnánk felépíteni, hanem az önmagunk felfedezésének munkásabb útját választanánk. 

 

Szakmai hitelesség, természetesség, önazonosság – kulcsszavak a munkaerőpiacon (is). 

Az előadó több ezer közép- és felsővezetői, illetve szakértői munkakörre vonatkozó állásinterjú tapasztalatai alapján 

vallja, hogy (szakmai) személyiségünket nem kitalálni, hanem megtalálni, nem felépíteni, hanem felfedezni kell. Már 

pályakezdőként is.  

 

De mit tud(hat) egy pályakezdő? Mitől „értékes” egyikük vagy másikuk munkaadói szemmel? És vajon megjelennek-

e a generációs különbségek már az állásinterjún is? Ha igen, van-e kommunikációs eszköz ennek kezelésére? 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ egy interaktív előadás keretei között. 

 

Az előadás résztvevői a téma kapcsán kipróbálhatnak egy önismeret fejlesztő (irodalomterápiás) foglalkozást. A 

foglalkozás az előadást követi, 60 perces időkeretben, maximum 12 fős létszámmal. 

04. 04. 

14.00-15.00 

 

321 

R4 

 

Juhász Erika 

szakközgazdász, 

HR tanácsadó, 

biblioterapeuta 

„A szöveg tükrében” – Irodalomterápiás műhely 

 

Az irodalomterápia (biblioterápia) a művészetterápia egy ága, jellemzően csoportos formájú. A tudományosan 

megalapozott módszer célja az önismeret fejlesztés. Elnevezése a görög biblion (könyv) és therapeia (kísérés, 

támogatás, szolgálat, gyógyítás) szavak összekapcsolásával született. 

 

Az alapelgondolás a biblioterápia működési elvéről az, hogy egy mű élményszintű feldolgozása során a résztvevő a 

szöveg által közvetített érzéseket egyéni aktuális élethelyzetébe helyezi, külső szemszögből látja problémáit, példát 

vagy épp ellenpéldát ismer meg rá, következmények nélkül gondolhat át lehetséges megoldásokat. A csoport pedig 

lehetőséget ad arra, hogy egymás gondolatát befogadják, és a résztvevő visszajelzést kapjon. Fontos, hogy a mű 

élményszintű feldolgozása zajlik, azaz nem műelemzésről van szó.  

 

Az irodalomterápiás műhely lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők saját élményt szerezzenek a módszerről, illetve 

egy önismeretfejlesztő csoportfoglalkozásról. 

A műhely elsődleges célja a kommunikáció, az empátia és az asszertivitás fejlesztése. A hallgatók egy adott téma 

kapcsán kipróbálhatják saját véleményük képviseletét, mások álláspontjának befogadását, ezen keresztül 

megtapasztalhatják az új látásmódhoz jutást. A műhely vezetőjének nem titkolt célja az is, hogy a foglalkozás 

visszavezeti a résztvevő fiatalokat az irodalomhoz, az olvasáshoz. 

 



04. 05. 

11.00-12.00 

 

321 

R4 

Sebestyén Lilla 

szakmai vezető 

(HumanHub)  

Rózsa Sára, a 

Lelki Egészség 

Éjszakája 

alapítója 

 
Tóth Dániel 

virtuál-

pszichológus, 

yotuber 

Álom vagy valóság egy bölcsész számára, hogy startupper legyen? – A HumanHub innovációs közösség 

előadása 

 

Már az egyetem alatt, esetleg a gyakorlati munka során vagy több éves tapasztalat alapján születnek meg az ötletetek, 

hogyan is lehetne jobbá tenni az emberek életét.  Egy új módszer, egy új megközelítés vagy ezek eddig ki nem próbált 

kombinációjából remek kezdeményezések születhetnek!   

 

A HumanHub több mint egy éve nyitotta meg kapuit a pszichológia, pedagógia és más segítő foglalkozású 

szakemberek előtt azzal a céllal, hogy segítse őket ötletük megvalósításában.  

Tagjaink között több volt károlis hallgató is akad: Tóth Dániel – A Pszichológus Pasi és Rózsa Sára a Lelki Egészség 

Éjszakája megálmodója.  

Az előadás keretében az ő történeteiket ismerhetitek meg. Hogyan kezdtek nekik? Hol tartanak most? Milyen 

kihívásokkal találkoztak? Mire volt szükségük a fejlődés során, és miben segítette őket ez a kifejezetten számukra 

alakult innovációs közösség, a HumanHub?   

 

04. 05. 

12.00-13.30 

 

321 

R4 

Sebestyén Lilla  

Demeter Lilla  

szakmai vezetők 

(HumanHub)  

 

Kreatív stratégiák: hogyan lesz az ötletből termék? – Design thinking demo workshop 

 

Érdekel a startup világ? Van egy jó ötleted? Hozd magaddal! 

Próbáld ki, milyen módszerrel dolgoznak a legsikeresebb mai startupperek!  

 

A Service Design minden vállalkozás alapja, segít az ötletedet kidolgozásában, és rávilágít a kérdéses pontokra. A 

teljes tréning 5 napos, de Ti másfél órában betekintést nyerhettek, mi is zajlik az öt nap alatt.  

A workshop folyamán 4-5 fős csoportokban fogunk dolgozni. Ha már régóta érlelgetsz egy ötletet magadban, hozd el 

és kipróbálhatod rajta a módszert! Az sem baj, ha nincs még ötleted. Egy „problémából” indulunk ki és arra keresünk 

új megoldási módokat.  

 

Érdekel, hogy hogyan? Jelentkezz workshopunkra! 

 

04. 05. 

14.00-15.30 

 

 

 

319 

R4 

 

Blahó Viktória  

szaktanácsadó 

(DAAD – Német 

Felsőoktatási 

Információs 

Központ) 

 

Stefán Krisztina, 

szaktanácsadó 

(Hageni 

Németországi továbbtanulás ösztöndíjjal (DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központ, Hageni 

Távegyetem) 

 
Érdeklődsz a németországi továbbtanulás vagy kutatás iránt? Vagy szeretnél kutatóként, doktoranduszként egy 

bizonyos ideig Németországban kutatni? Szeretnél a magyar diplomád után még egy német végzettséget is szerezni? 

Céljaid megvalósításához ösztöndíjra lenne szükséged? 

Ez esetben gyere és ismerd meg a DAAD – Német Felsőoktatási Csereszolgálat valamint a Hageni Távegyetem 

Budapesti Központja által kínált lehetőségeket. 

Előadók: Blahó Viktória, DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központ (szaktanácsadó) 

 

De ha Magyarországról szeretnél német diplomát akár jelenlegi tanulmányaid mellett, és költségtérítés nélküli tanulási 



Távegyetem 

Budapesti 

Távtanulási 

Központ) 

formát keresel, és tanulás mellett dolgozni is szeretnél, akkor érdekes lehet számodra a Hageni Távegyetem 

közgazdaságtudományi, matematika/informatika, kultúra és társadalomtudományi vagy jogi karának alap- vagy 

mesterképzése, továbbképzése.  

25 éves magyarországi tapasztalataink alapján szívesen beszélünk a további részletekről! 

 Előadó: Stefán Krisztina, Hageni Távegyetem Budapesti Távtanulási Központ (szaktanácsadó) 

 
04 .05. 

15.00-16.00 

 

Buda Béla 

díszterem 

R4 

 

Székely Ágnes 

csoportvezető-

helyettes 

(Tempus 

Közalapítvány) 

Nemzetközi tapasztalatszerzés ösztöndíjjal  

 
Szeretnél külföldi egyetemen tanulni? Szeretnél külföldön szakmai gyakorlat során munkatapasztalatot szerezni? 

Előadást tartanál egy nemzetközi konferencián? Pályázz ösztöndíjra (Erasmus+, Campus Mundi, CEEPUS, Államközi 

ösztöndíjak stb.)! Gyere el az előadásunkra, hogy megtudd, milyen pályázati lehetőségek vannak, és azokra hogyan 

tudsz pályázni!  

 

Néhány gondolat volt ösztöndíjasoktól: 

 

„Mindent összevéve az Erasmus segít abban, hogy az ember nyitottabb legyen az újra és másra, és így könnyebben el 

tudja fogadni mind önmagát, mind embertársait. Ezen felül felejthetetlen élményeket, teljes önállóságot (ha még 

hiányzik), fontos élettapasztalatot, és ami a leglényegesebb, éltre szóló barátokat ad.” 

Kiss Krisztina, KRE 

 

„Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy, próbálja ki magát külföldön, mert megéri.” 

Deczky László, KRE 

 

Számos program keretében támogatást kaphatsz arra, hogy külföldön tanulj, oktatási, nyelvi és kulturális 

tapasztalatokat szerezz, miközben megismered az adott ország sajátosságait, belelátsz a mindennapjaiba. Légy részese 

te is! Fedezd fel a világot és próbáld ki magad külföldön: légy egy nemzetközi közösség tagja, tanulj másoktól és 

szerezz élményeket! 

 

04. 05. 

16.00-18.00 

 

Buda Béla 

díszterem 

R4 

 

Litkei Kornélia, 

Senior 

Educational 

Adviser 

(Fulbright 

Education USA 

Advising Center) 

 

Lázár László, 

Tanulj, kutass, dolgozz az Egyesült Államokban – Fulbright ösztöndíjak a 2018-19-es tanévre és nyári 

munkalehetőségek a CCUSA-val 

Fulbright ösztöndíjak 

Hazatérő hallgatók beszámolói alapján állíthatjuk, hogy az USA-ban tanulni egy életre szóló élmény. Kitárul a világ, 

hiszen több tucat különböző nemzetiségű fiatallal találkozhatsz akár napi szinten, és akár több száz tantárgy közül 



diákképviselő 

(CCUSA) 

válogathatsz, hogy összeállítsd személyre szóló órarended. 

A legkönnyebben és a leghatékonyabban anyanyelvi környezetben tanulunk nyelveket. Emellett a külföldi hallgatók 

számára igen vonzó az Egyesült Államok egyetemein a „liberal arts”, átfogó, de rugalmas képzés. Az alapfokú képzés 

(Bachelor’s) jellemzője a széles tantárgyválaszték, a mesterfokon (Master’s) egyedülálló specializációkra nyílik 

lehetőség. 

A méltán világhíres Harvard és Princeton Egyetem mellett még mintegy 4.000 kiválóan felszerelt intézmény, 

nemzetközileg elismert oktatókkal, vendégelőadókkal, sokszor Nobel-díjas kutatókkal várja a hallgatókat, akikkel az 

interaktív órákon kívül is közvetlen a viszony. Ismerd meg a Fulbright ösztöndíjak által kínált lehetőségeket és 

pályázz a 2018-19-es akadémiai évre! 

CCUSA – Nyári munkavállalás külföldön 

Témák: 

 

 Külföldi munkavállalás-mire figyelj, mielőtt belevágsz, előnyök 

 

 A CCUSA Hungary szervezet és programok bemutatása 

 

A CCUSA SEGÍT A KARRIEREDBEN/TANULMÁNYAIDBAN 

 

Éppen nyári diákmunkát keresel, vagy csak a következő lépést a karrieredhez? A CCUSA-nak mindenkinek tud 

ajánlani egy tengerentúli programot! Amellett, hogy jól érzed magad, kinn szerzett tapasztalat segíteni fog a 

karrieredben és még az önéletrajzodban is jól mutat majd! A Camp Counselors USA programot 1985-ben találták ki, 

hogy lehetőséget adjon nemzetközi diákoknak az Államokban dolgozni és megosztani a saját kultúrájukat és 

tapasztalataikat amerikai gyerekekkel a nyári vakációjuk alatt. A Camp Counselors USA, mint tábori személyzet 

ellátó kifejlesztett egy jó minőségű szolgáltatást mind a jelentkezőink mind a táboraink részére. A Camp Counselors 

USA elismert az amerikai táborok körében, mint olyan szervezet, akik a legjobb táboroztatókat és tábori személyzetet 

biztosítják számukra. A jelentkezők, akiket mi toborzunk ismertek a jó hozzáállásukról, munkamoráljukról és 

képességeikről. 

A CCUSA szervezet idén ünnepli 27. évét Magyarországon. ’Officially designated visa sponsor’-ként, azaz 

hivatalosan kijelölt vízumszponzorként eddig több mint 7000 magyar résztvevőt küldtünk külföldre dolgozni és 

utazgatni. Lehet, hogy idén Te is kijutsz velünk? A következő programokat ajánljuk figyelmedbe:  

 

 Camp Counselors USA – Nyári amerikai gyermektáboroztatás 



 Work Experience USA – Vendéglátós nyári munkák az USA-ban 

Valamennyi programunkra ONLINE lehet jelentkezni a www.ccusa.hu weboldalon. 

04. 06. 

12.00-13.00 

 

319 

R4 

 

Bajnóczi Viktória 

osztályvezető 

 

Soós Brigitta 

(Kormányzati 

Ügyfélvonal) 

Karrier egy ügyfélvonalon? –  Legendák és a valóság 

 

Sokat mesélhetne az ember arról, hogy ügyfélként milyen élményei vannak egy-egy ügyfélvonallal, ügyfélszolgálattal 

kapcsolatban. Filmekben, sorozatokban látott képsorok alapján az efféle irodákról könnyen kialakulnak a lassan már 

közhiedelemmé váló sztereotípiák. Most lerántjuk a leplet a Kormányzati Ügyfélvonalról! Az előadást Bajnóczi 

Viktória, a Közigazgatási Tájékoztatás Osztály osztályvezetője nyitja egy rövid bemutatóval, majd egy interaktív 

beszélgetés során Soós Brigitta, az egyetem Kommunikáció- és médiatudomány MA szakos hallgatója mesél arról, 

milyen karrierutat a járt be – kezdetben diákként – a Kormányzati Ügyfélvonalon, mi a legendák alapja, és milyen is 

az élet egy Contact Centerben. A beszélgetés egy rövid quiz játékkal zárul.  

 

Aki érdeklődik az Ügyfélvonal mint diákmunka-lehetőség iránt, fényképes önéletrajzát a kurzus végeztével az 

előadóknál is benyújthatja.  

 

04. 07. 

10.00-12.00 
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D25 

 

Aradi Judit 

(EVS) 

 

Fügedi Fanni 

(AIESEC)  

 

Füleki Beáta 

(Karrieriroda) 

Önkéntes szolgálat, gyakornoki munka a szakmai karrierépítéshez 

 

 Szeretnél többet megtudni magadról és a benned rejlő lehetőségekről? 

 Nem tudod, mi legyen veled a képzésed befejezése után? 

 Nincs még munkatapasztalatod, és félsz kilépni a nagybetűs életbe? 

 Kipróbálnád magad egy új területen, új helyzetekben? 

 Szeretnéd fejleszteni a nyelvtudásod?  

 Tágítanád a látóköröd? 

 Támogató közegre van szükséged, hogy kilépj a komfortzónádból? 

 Kilépnél a megszokott környezetedből, jelenlegi élethelyzetedből, hogy egy teljesen új fejezetet nyithass? 

 Szeretnél egyszerre utazni, új tapasztalatokat, élményeket, ismerősöket szerezni, mindeközben pedig 

fejlődni? 

 

Az előadásokkal egybekötött beszélgetésből megtudhatod, milyen lehetőségeid vannak bölcsészhallgatóként arra, 

hogy önkéntes munka vagy szakmai gyakorlat keretei között Európa legnagyobb önkéntes szervezete, az Európai 

Önkéntes Szolgálat (EVS) és az AIESEC önkéntes és szakmai gyakorlati programja segítségével releváns élet- és 

munkatapasztalatot szerezz.  

Az AIESEC és EVS önkéntesei beszámolnak róla, hogyan jelentkeztek az adott szervezethez, mi motiválta ebben 

őket, hogyan találták meg és szervezték le a nekik megfelelő munkát, milyen élményekkel gazdagodtak, hogyan 

küzdöttek meg a legkülönfélébb kihívásokkal, és mindez a tapasztalat hogyan segítette őket a pályájukkal kapcsolatos 

elképzeléseik tisztázásában; mindemellett átfogó képet adnak az EVS és AIESEC programjairól. Az előadást követő 

http://www.ccusa.hu/


beszélgetés és kiscsoportos munka során pedig saját kérdéseid, gondolataid megosztására is lehetőséged lesz. 

R4 = Reviczky u.4. 

D25 = Dózsa György út 25. 

 

 


