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HarsÃ¡nyi JÃ¡nos SzakkollÃ©gium

A HarsÃ¡nyi JÃ¡nos
SzakkollÃ©gium olyan szellemi mÅ±hely, amely a Pannon Egyetem oktatÃ¡si
tevÃ©kenysÃ©gÃ©n tÃºlmenÅ‘ szakmai kÃ©pzÃ©st Ã©s Ã¶nkÃ©pzÃ©si lehetÅ‘sÃ©get biztosÃ-t
tagjainak. Â

A HarsÃ¡nyi JÃ¡nos
SzakkollÃ©gium tagjainak megteremtjÃ¼k a nemzetkÃ¶zi szinten is magas szakmai
szÃ-nvonal elÃ©rÃ©sÃ©hez megfelelÅ‘ kÃ¶rnyezetet, valamint a tÃ¡rsadalmilag Ã©rzÃ©keny
Ã©s jÃ³l informÃ¡lt Ã©rtelmisÃ©giek kÃ©pzÃ©sÃ©t, a szakkollÃ©gistÃ¡k Ã¶nkifejtÃ©sÃ©nek,
Ã¶nkiteljesedÃ©sÃ©nek elÅ‘segÃ-tÃ©sÃ©t.

Â

A HarsÃ¡nyi JÃ¡nos
SzakkollÃ©gium 2010 szeptemberÃ©ben nyitotta meg kapuit a gazdasÃ¡gtudomÃ¡nyt
tanulni, elsajÃ¡tÃ-tani Ã©s mÅ±velni kÃ-vÃ¡nÃ³ hallgatÃ³k elÅ‘tt. SzakkollÃ©giumunk a
VÃ¡rfok KollÃ©gium mÃ¡sodik szintjÃ©n helyezkedik el. Nincs tÃ¡vol az egyetem
kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ Ã©pÃ¼leteitÅ‘l, Ã©s ideÃ¡lis kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyeket biztosÃ-t a nyugodt tanulÃ¡shoz,
a tudomÃ¡nyokban valÃ³ elmÃ©lyÃ¼lÃ©shez. A kilÃ¡tÃ¡s a Benedek-hegyre, a Szent IstvÃ¡n
VÃ¶lgyhÃ-dra Ã©s VeszprÃ©m vÃ¡rosÃ¡ra felÃ¼lmÃºlhatatlan.

KollÃ©giumunkban 37 hallgatÃ³
kap elhelyezÃ©st 2, 3 Ã©s 4 Ã¡gyas szobÃ¡kban, ezek mindegyikÃ©ben van
internet-csatlakozÃ¡si lehetÅ‘sÃ©g. Minden szoba rendelkezik sajÃ¡t mosdÃ³-mosogatÃ³
egysÃ©ggel. A kollÃ©giumon belÃ¼l mÃ©g kÃ¶zÃ¶s tÃ¡rsalgÃ³k, konyha Ã©s mosÃ³konyha is
helyet kap. A kollÃ©gium kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi termei adnak helyet a szakmai Ã©s kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi
programoknak (pl. vetÃ©lkedÅ‘k, szakmai elÅ‘adÃ¡sok, filmklubok stb.).

A pezsgÅ‘ szakmai Ã©let
mellett a kÃ¶zÃ¶ssÃ©ghez valÃ³ tartozÃ¡s is szerves rÃ©sze a SzakkollÃ©gium Ã©letÃ©nek,
ezÃ©rt kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ¼nket a VÃ¡rfok KollÃ©gium lakÃ³ival egyÃ¼tt szervezett programok
(pl. teaestek, filmvetÃ-tÃ©sek, bulik) fogjÃ¡k tartalmas szÃ³rakozÃ¡ssal gazdagÃ-tani.
HÃ¡zon kÃ-vÃ¼l hangulatos kirÃ¡ndulÃ¡sokat, mÃºzeum- Ã©s szÃ-nhÃ¡zlÃ¡togatÃ¡sokat is
szerveznek a kollÃ©gistÃ¡k.

A HarsÃ¡nyi JÃ¡nos
SzakkollÃ©gium Ã¡ltal szervezett elÅ‘adÃ¡sokon az Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k szemÃ©lyesen
talÃ¡lkozhatnak a szakma (gazdasÃ¡g Ã©s menedzsment tudomÃ¡nyok) elismert
szakembereivel. A szakkollÃ©gistÃ¡k lehetÅ‘sÃ©get kapnak az oktatÃ³kkal valÃ³
kÃ¶zvetlenebb kapcsolat kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ra. A SzakkollÃ©gium tagjainak munkÃ¡jÃ¡t pedig
tÃ©mavezetÅ‘ikkel tÃ¶rtÃ©nÅ‘ konzultÃ¡ciÃ³k segÃ-tik.

A SzakkollÃ©gium
tevÃ©kenysÃ©gÃ©hez szorosan hozzÃ¡tartozik a tudomÃ¡nyos diÃ¡kkÃ¶ri tevÃ©kenysÃ©g
(IntÃ©zmÃ©nyi- Ã©s OrszÃ¡gis DiÃ¡kkÃ¶ri Konferencia), ahol a SzakkollÃ©gium tagjai
remÃ©nyeink szerint eredmÃ©nyesen fognak szerepelni. Emellett minden Ã©v tavaszÃ¡n
megrendezzÃ¼k a HarsÃ¡nyi JÃ¡nos GazdasÃ¡gi Ã©s Menedzsment Szakmai KonferenciÃ¡t,
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amely az orszÃ¡g kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ szakkollÃ©giumaibÃ³l Ã©rkezÅ‘ hallgatÃ³k mellett az orszÃ¡g
egyetemi doktori iskolÃ¡inak hallgatÃ³i szÃ¡mÃ¡ra is megjelenÃ©si fÃ³rumot biztosÃ-tunk.

Â

FelvÃ©teli

A magas szÃ-nvonal
biztosÃ-tÃ¡sÃ¡t szolgÃ¡lja a rÃ©szletesen szabÃ¡lyozott felvÃ©teli eljÃ¡rÃ¡s Ã©s a
tagsÃ¡ggal szemben tÃ¡masztott szigorÃº szakmai kÃ¶vetelmÃ©nyrendszer. A HarsÃ¡nyi
JÃ¡nos SzakkollÃ©giumba az Ã¡ltalÃ¡nos
kollÃ©giumi felvÃ©telen tÃºl a FelvÃ©teli BizottsÃ¡g Ã¡ltal szervezett szÃ³beli
elbeszÃ©lgetÃ©sen kell rÃ©szt venni. A sikeres felvÃ©telibe beleszÃ¡mÃ-tanak a
tanulmÃ¡nyi eredmÃ©nyek, a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gÃ©rt vÃ©gzett munka illetve amennyiben mÃ¡r
rendelkezik tudomÃ¡nyos kutatÃ³i munka is.

Â

Â

HarsÃ¡nyi JÃ¡nos SzakkollÃ©gium

8200, VeszprÃ©m, VÃ¡r utca 20.

harsanyi@vekoll.uni-pannon.hu
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