FelvÃ©telizÅ‘knek

DÃ©kÃ¡ni kÃ¶szÃ¶ntÅ‘

A Pannon Egyetem MÃ©rnÃ¶ki KarÃ¡nak vezetÃ©se nevÃ©ben nagy szeretettel Ã©s tisztelettel kÃ¶szÃ¶ntÃ¶m honlapunkon!

Ã–n most Ã©lete talÃ¡n egyik legfontosabb dÃ¶ntÃ©se elÅ‘tt Ã¡ll. SzakmÃ¡t, hivatÃ¡st kell vÃ¡lasztania. Olyan szakot kell
megjelÃ¶lnie, amelyre szakmai Ã©s egyben egyÃ©ni jÃ¶vÅ‘jÃ©t tervezi felÃ©pÃ-teni. Ehhez azonban a legkÃ¶rÃ¼ltekintÅ‘bben
megvÃ¡lasztania azt a felsÅ‘oktatÃ¡si intÃ©zmÃ©nyt, amely cÃ©lja elÃ©rÃ©sÃ©ben ideÃ¡lis partnere lehet.

Miben, Ã©s hogyan lehet tÃ¡rsa, partnere a MÃ©rnÃ¶ki Kar ebben a nem kÃ¶nnyÅ± vÃ¡lasztÃ¡sban?

A hazai munkaerÅ‘-piaci elvÃ¡rÃ¡sok egyÃ©rtelmÅ±en azt jelzik, hogy jelentÅ‘s mÃ©rtÃ©kben felÃ©rtÃ©kelÅ‘dÃ¶tt a szakmai
hozzÃ¡Ã©rtÃ©s, a szakszerÅ±sÃ©g, a szakmai igÃ©nyessÃ©g, a felkÃ©szÃ¼ltsÃ©g Ã©s a megbÃ-zhatÃ³sÃ¡g, egyszÃ³val az
TanÃºi lehetÃ¼nk tovÃ¡bbÃ¡ a mÅ±szaki Ã©s a termÃ©szettudomÃ¡nyi diplomÃ¡val rendelkezÅ‘ szakemberek irÃ¡nt
megnÃ¶vekedett keresletnek, az ipari folyamatok tÃ©rhÃ³dÃ-tÃ¡sÃ¡nak, Ã©s a posztindusztriÃ¡lis tÃ¡rsadalom mÃ©rnÃ¶ki
pÃ¡lyÃ¡nak kedvezÅ‘ orientÃ¡ciÃ³jÃ¡nak. A MÃ©rnÃ¶ki Kar kÃ©pzÃ©si kÃ-nÃ¡lata kivÃ¡lÃ³an igazodik ezekhez a folyamatokhoz.

Ahogy a honlapon ismertetett szakjaink is mutatjÃ¡k, a Pannon Egyetem MÃ©rnÃ¶ki KarÃ¡nak az a cÃ©lja, hogy
hagyomÃ¡nyait megÅ‘rizve Ãºj tudomÃ¡nyterÃ¼letek felÃ© nyisson, hogy tovÃ¡bbra is a mÃ©rnÃ¶ki Ã©s a termÃ©szettudomÃ¡n
egyik hazai fellegvÃ¡ra maradjon. CÃ©lkitÅ±zÃ©sei Ã¶sszhangban Ã¡llnak mind az orszÃ¡g, mind a rÃ©giÃ³ fejlesztÃ©si cÃ©ljai
vÃ©gzett mÃ©rnÃ¶kszakemberek irÃ¡nti folyamatos munkaerÅ‘-piaci kereslet mutatÃ³i, valamint a nemzetgazdasÃ¡gban jelentÅ
szerepet betÃ¶ltÅ‘ vÃ¡llalatoknÃ¡l tapasztalt elhelyezkedÃ©si adatok is igazoljÃ¡k, hogy a Pannon Egyetem MÃ©rnÃ¶ki KarÃ¡nak
kÃ©pzÃ©sei maximÃ¡lisan igazodnak az Ã¡gazat igÃ©nyeihez, elvÃ¡rÃ¡saihoz.

Ezek alapjÃ¡n meggyÅ‘zÅ‘dÃ©ssel mondhatjuk, hogy a Pannon Egyetem MÃ©rnÃ¶ki KarÃ¡n szerzett diploma Ã¡tlag feletti
elhelyezkedÃ©si esÃ©lyt biztosÃ-t regionÃ¡lis, orszÃ¡gos Ã©s - tÃ¶bb szak esetÃ©ben - nemzetkÃ¶zi viszonylatban is. A
szakszerÅ±sÃ©g Ã©s a piaci Ã©rtÃ©kesÃ-thetÅ‘sÃ©g Ã©rdekÃ©ben a kÃ©pzÃ©si programok kialakÃ-tÃ¡sÃ¡nÃ¡l valamennyi s
figyelembe vettÃ¼k, Ã©s beÃ©pÃ-tettÃ¼k az alapvetÅ‘ vezetÃ©si, szervezÃ©si, Ã¼zemviteli Ã©s informatikai ismereteket is.

Ipari partnereinkkel kialakÃ-tott gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶zÅ‘ szakmai kapcsolatainknak kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en szÃ¡mos speciÃ¡lis
Ã¶sztÃ¶ndÃ-jjal tudjuk tÃ¡mogatni a kiemelkedÅ‘ tanulmÃ¡nyi eredmÃ©nyeket elÃ©rt, illetve a szociÃ¡lisan rÃ¡szorulÃ³
hallgatÃ³inkat. LehetÅ‘sÃ©get biztosÃ-tunk kÃ¼lfÃ¶ldi egyetemeken tÃ¶rtÃ©nÅ‘ rÃ©szkÃ©pzÃ©sekre is. Az iparban, a vÃ¡llalato
teljesÃ-tett szakmai gyakorlatok nem pusztÃ¡n a megszerzett diploma Ã©rtÃ©kÃ©t nÃ¶velik, hanem megalapozzÃ¡k a kÃ©sÅ‘bb
szakmai kapcsolatok kiÃ©pÃ-tÃ©sÃ©t, nÃ¶velik az elhelyezkedÃ©si esÃ©lyeket.

A tudomÃ¡nyos kutatÃ¡s irÃ¡nt Ã©rdeklÅ‘dÅ‘k kÃ©t doktori iskolÃ¡ban szerezhetnek doktori fokozatot a mesterszakjainkhoz
kapcsolÃ³dÃ³ tudomÃ¡nyterÃ¼leteken. Az Egyetem Ã©s a Kar tudomÃ¡nyos eredmÃ©nyei alapjÃ¡n a vilÃ¡g Ã©lvonalÃ¡ba
tartozÃ³nak mondhatja magÃ¡t.
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VeszprÃ©m tÃ¶rtÃ©nelmi Ã©pÃ¼letei, utcÃ¡i tÃ¶bb szÃ¡z Ã©ve szÃ-nterei a gondolkodÃ¡snak, a tudomÃ¡nyos elmÃ©lyÃ¼lÃ©s
Pannon Egyetem hagyomÃ¡nyosan csalÃ¡dias lÃ©gkÃ¶rÃ©nek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en a hallgatÃ³k professzoraikkal, oktatÃ³ikkal
kÃ¶zvetlen munkakapcsolatban dolgozhatnak diploma- Ã©s tudomÃ¡nyos munkÃ¡jukon. A Balaton Ã©s a Bakony kÃ¶zelsÃ©ge,
a vÃ¡ros Ã©s az Egyetem szÃ-nes kulturÃ¡lis programjai, valamint a sokfÃ©le sportolÃ¡si lehetÅ‘sÃ©g kivÃ¡lÃ³ alkalmat nyÃºjtan
szabadidÅ‘ hasznos eltÃ¶ltÃ©sÃ©re.

BÃ-zom benne, hogy e honlappal sikerÃ¼lt felkeltenÃ¼nk Ã©rdeklÅ‘dÃ©sÃ©t, Ã©s felhÃ-vnunk figyelmÃ©t a Pannon Egyetem
MÃ©rnÃ¶ki KarÃ¡nak szÃ©les kÃ©pzÃ©si palettÃ¡jÃ¡ra. RemÃ©lem, szeptemberben, mint a Pannon Egyetem polgÃ¡rÃ¡t
kÃ¶szÃ¶nthetem Ã–nt kÃ¶rÃ¼nkben!

Dr. Szalai IstvÃ¡n
dÃ©kÃ¡n
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