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Gólyatábor 2017 

Az Alumni és Karrier Iroda – mint minden évben – a Gólyatábor keretei között ismertette 

meg magát a leendő elsőéves hallgatókkal. Irodánk vezetője, dr. Chaudhuri Sujit tartott 

előadást, amelyben bemutatta, hogy pontosan mivel is foglalkozunk és milyen 

kérdésekkel fordulhatnak hozzánk az érdeklődők. Az előadáson fény derült arra, hogy 

milyen általános programokat kínálunk (pl.: állásajánlatok megosztása, 

eseményszervezés, diákmentor program stb.) és hogy milyen személyre szabott 

szolgáltatásaink vannak (pl.: korrekt és testreszabott önéletrajz-szerkesztés) 

Educatio Kiállítás 

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan az idei tanévben is képviseltette magát 

egyetemünk Karrier Irodája a 2018-as országos felsőoktatási szakkiállításon, az 

Educatión. A rendezvénynek az idén is a Hungexpo Vásárcsarnok adott otthont. A 

Tanulmányi Hivatal munkatársai, valamint egyetemünk hallgatói mellett a Karrier Iroda 

tájékoztatta az érdeklődőket a hazai sportpiac által nyújtott lehetőségekről, illetve 

karrierépítési kilátásokról. Számos érdeklődő kapott információt egyetemünk különböző 

szakjairól, képzéseiről, valamint a végzést követő munkaerő piaci elhelyezkedésről. A 



 
 

karrierlehetőségek mellett az érdeklődők megismerkedhettek irodánk további 

tevékenységeivel, szolgáltatásaival, personal branding kurzusával is. 

HVG Állásbörze 

Az idén tavasszal és ősszel – a hagyományokhoz méltón – egyetemi szinten 

képviseltettük magunkat a HVG éves állásbörzéin. Az országos szintű rendezvényre a 

hazai nagyvállalatok, cégek érkeznek kiállítóként és hozzák el legkiválóbb 

állásajánlataikat főként a diplomás pályakezdő fiatalok számára. Az érdeklődők főként az 

egyetemista és friss diplomás fiatalok közül kerülnek ki, de nagy számban képviseltetik 

magukat hazai üzletemberek és üzletasszonyok is a kormányzati szervek részvételével 

együtt. A rendezvény nagyszerű terepet biztosít a kapcsolati tőke fejlesztésére a 

különböző szakterületek képviselőinek meghívása révén. A TF egyetemistái Dr. 

Chaudhuri Sujit, a Sportmenedzsment tanszék egyetemi docensének vezetésével 50 fővel 

képviseltették magukat az állásbörzén. Hallgatóink életében a rendezvény szakmai 

tanulmányútként is funkcionált, így térítésmentesen vehettek részt rajta. 

IV. TE Állásbörze 

Az Alumni és Karrier Iroda az idei tanévben 4. alkalommal rendezte meg nagysikerű 

egyetemi állásbörzéjét. A rendezvény fontos szerepet tölt be egyetemünk életében. A 

magyar sport és üzleti élet kiemelkedő szereplőit összehozza friss diplomásainkkal, 

végzős hallgatóinkkal és elsőéveseinkkel is. Hallgatóink személyesen találkozhatnak 

országos szintű sportszervezetekkel, vállalatokkal vagy akár állami intézmények 

képviselőivel is. A meghívott kiállítók a legfrissebb munkaajánlataikkal érkeztek 

hallgatóinkhoz, részmunkaidőben és teljes állásban is igen sok kínálkozó lehetőséget 

kaptak diákjaink. A rendezvény nagyszerű lehetőséget biztosít hallgatóinknak a 

széleskörű kapcsolat építésre, ismeretségek kialakítására és a jövőbeli – vagy akár 

azonnali – együttműködésre. Kiállítóink széles spektrumát lefedték a hazai sport és üzleti 

életnek: Magyar Honvédség, Iron Aquatics, Polar Hungary, Decathlon, Vízimentők 

Magyarországi Szakszolgálata, Stilianos Babauszoda, Triatlon Szövetség, UTE, 

Fürgediák Iskolaszövetkezet, Melódiák Iskolaszövetkezet, Magyar Telekom, NN 

Biztosító, Slippery Rock University. Rendezvényünket Dr. Krizbay-Hangel Katalin, a 

Közkapcsolati Igazgatóság igazgatója nyitotta meg, aki örömét fejezte ki a kiállítók és 

érdeklődők magas létszáma kapcsán. Beszédében hangsúlyozta, hogy a következő 

egyetemi Állásbörze minden jel szerint már a szép új campuson lesz megrendezve, ahová 



 
 

a legnagyobb szeretettel várja a kiállítókat és hallgatóinkat is egyaránt. A rendezvényre 

kiállító hallgatóink megismerkedhettek a Magyar Honvédség különböző, 

egyetemistáknak szóló ajánlataival, kereseti és életpálya lehetőségeivel. A meghívott 

sportegyesületek számos edzői és menedzseri pozíciót ajánlottak fel az érdeklődőknek. A 

hazai nagyvállalatok képviselői az éppen aktuális üzleti ajánlataikat és betöltendő vezetői 

pozícióikat ismertették hallgatóinkkal. A kiállítók és érdeklődők létszáma alapján az idei 

Állásbörzénk volt az eddigi legsikeresebb az elmúlt évek rendezvényei közül. Aki az idei 

eseményről lemaradt, azzal találkozunk jövőre az új campuson! 

 

 

 



 
 

Gólyatábor 2018 

Az Alumni és Karrier Iroda a Gólyatábor keretei között ismertette meg magát a leendő 

elsőéves hallgatókkal. Irodánk vezetője, dr. Chaudhuri Sujit tartott előadást, amelyben 

bemutatta, hogy pontosan mivel is foglalkozunk és milyen kérdésekkel fordulhatnak 

hozzánk az érdeklődők. Dr. Chaudhuri Sujit kiemelt szerepet tulajdonított az immár 

második alkalommal elinduló Diákmentor Szolgálatnak. Az előző év sikeres zárása után 

az iroda ismételten megszervezi a lehetőséget a diákok számára, immár egy megújult 

környezetben, az újonnan átadott egyetemen. Az előadás keretein belül fény derült arra, 

hogy milyen általános programokat kínálunk, és hogy milyen személyre szabott 

szolgáltatásaink vannak (pl.: korrekt és testreszabott önéletrajz-szerkesztés, felkészítés a 

hallgatókat állásinterjúkra.) 

 

 

 

  



 
 

Testnevelési Egyetem Diákmentor Szolgálat 

Örömmel tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy az idén intézményi támogatással megalakult a 

TE saját Diákmentor szolgálata. A Diákmentor szolgálat célja, hogy az egyetemi 

hallgatóság számára felzárkózási lehetőséget biztosítson a nehezebben elsajátítható, 

buktató tantárgyakból. A mentorálások az esetek jelentős részében személyre szóló 

korrepetálásokat jelentenek egyéni, illetve kiscsoportos formában. A mentorálásokat 

minden esetben adott tantárgyból kiválóan felkészült, a kurzust ötös érdemjeggyel 

abszolvált felsőbb éves hallgatók tartják, a mentoráláson a részvétel térítésmentes. A 

program előzményei a Hallgatói Önkormányzat korrepetációs programjában 

gyökereznek, amelynek keretén belül hasonló lebonyolításban félévente több tucat 

egyetemi hallgatónak sikerült segítséget nyújtani. A jelenlegi lebonyolításban félévente 

több mint harminc hallgatónak sikerül segítséget nyújtani egyetemi tanulmányai sikeres 

abszolválásához minden szak képzését lefedve, a természet- és társadalomtudományok 

területéről is. Az elmúlt félévben hallgatóink öt kiemelt tantárgyból vehettek részt 

mentoráláson anatómia, biokémia, élettan, sportmenedzsment, torna, küzdősportok és 

gimnasztika kurzusokat látogatva. A mentor hallgatók felkészítéséről az Alumni és 

Karrier Iroda munkatársai gondoskodtak, akik többnapos tréning keretén belül kapták 

meg a munkájukhoz legszükségesebb ismereteket. 

 

 
 


