
 

 Testnevelési Egyetem Karrier Iroda és Tehetséggondozási 

 

Kedves Hírlevél Olvasónk!  

Jelenleg a TE Karrier Iroda és Tehetséggondozási Központ Hírlevelének 

2014/2015. év II. félévének példányszámát olvassa, köszönjük!  

 

 

Előszó 

TE Karrier Iroda és Tehetséggondozási Központ 2014/2015ös tanév második félévében 

megkezdte hivatalosan is az újonnan megalakult Testnevelési Egyetemen. Célunk, hogy 

hallgatóbarát szolgáltatásokkal, olyan előnyöket szerezzenek, amivel hallgatóink a diploma átvétele 

után megabiztos és tudatos felkészüléssel lépjenek ki a piaci életbe. Ehhez programjainkkal, 

valamint mindennapi tevékenységeinkkel segítjük elő a folyamatot. Lentebb bemutatott 

eseményeket az idei évben is 

lebonyolítottuk.  

I. Karrier Klub 

Irodánk első saját szervezésű programja az 

egyetem I. Karrier Klubja volt, amely a 

Klebelsberg Kunó Szakkollégiummal közös 

eseményünk volt. A programsorozat célja, 

hogy a szakmájukban kiemelkedő 

eredményeket elért belső és külső 

szakemberek meghívásával szeretnénk a 

hallgatóság számára olyan szakmai 

délutánokat biztosítani előadások vagy 

kerekasztal beszélgetések formájában, 

amelyek a szakmai és tanulási készségek, 

képességek és tudásanyag bővítésére, 

gazdagítására irányulnak.  
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Első alkalomra nem is lehetett volna tökéletesebb személyt meghívni, mint az újdonsült 

intézményvezetőnket Mocsai Lajos Rektor Urat. Az előadásnak a Hepp Ferenc terem adott otthont, 

melyen szép számmal vettek részt a hallgatók és az egyetemi munkatársak közül egyaránt. I. Karrier 

Nap témája Mocsai Lajos életpályájának mérföldkövei, annak pedagógiai és tudományos 

alappilléreinek bemutatása volt. A körül belül 1 órás előadás során rengeteg mindent tudhattunk 

meg arról, hogy miként válhat sérülés következtében fiatalon az élsportolóból a kézilabda sportág 

nemzetközileg is kiemelkedő sportszakemberévé. Az biztos, hogy a megjelent érdeklődők 

véleménye szerint is órákon keresztül lehetett volna hallgatni azokat az intelmeket, amellyel fel 

lehet építeni egy egész életpályát. Le lehet szögezni, hogy sokkal több mindent megtudhattunk egy 

siker hátteréről, hogy miként vezetett megannyi csapatot a siker útján.  

I. TE Állásbörze 

Az új egyetemünk első állásbörzéjét 2015. május 13.-án a 

Testnevelési Fesztivál nyitóprogramjaként szerveztük meg. 

Ahol összesen 15 kiállító részvételével vártuk az 

érdeklődőket. A szervezetek megannyi állásajánlatokat 

nyújtottak a hallgatók számára, emellett az egyetem 

pszichológiai tanszéke (Dr.Lénárt Ágota 

tanszékvezeto,egyetemi docens) próba interjúkkal, valamint 

önéletrajzi tanácsokkal látta el az érdeklődőket. Első 

állásbörzeként sikeresnek mondhatjuk programunkat.  

 

Kiállítók névsora:  

Auchan Magyarország  Síoktatók Magyarországi Szövetsége 

Funside Egyesület   SpaDium Oktató és Szolgáltató KFT.   

Budaörsi Kézilabda Klub  Sportmarketing.hu 

Magyar Asztali Tenisz Szövetség Szentendrei Kossuth Lajos Honvéd Sport Egyesület 

Magyar Bűvár Szakszövetség Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat 

Magyar Evezős Szövetség  Siófoki KC 

Magyar Honvédség 


