
NÉZZ BE HOZZÁNK!!!
A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karának nyílt nap sorozata.

Meg tudod nézni az interneten, 
hogy hány új hallgatót vettünk fel tavaly az Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakra, 
vagy a Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés osztatlan képzésre, mekkora volt ezeken a 
programokon a bekerüléshez szükséges ponthatár.

Azt is meg tudod nézni, hogy egészen pontosan milyen tárgyakat kell majd tanulnod, ha bejutsz 
(ezt operatív tantervnek hívjuk, és ha begoogleözöd a corvinus közgazdaságtudományi kar 
kifejezésekkel együtt, akkor mindjárt az első link egy olyan oldalra vezet, ahol találsz egy csomó 
excel táblázatot, ha megnyitod őket, ott a teljes tantárgy-lista).

Kiderítheted, hogy hány hallgatónk végzett legalább egy fél évet valamilyen külföldi egyetemen, s 
Németország, vagy Hollandia-e a kedveltebb úticél.

Arról is szerezhetsz némi utánajárással információt, hogy milyen szakkollégiumokban, vagy 
diákszervezetnél hasznosíthatod azt az energiát, és/vagy lelkesedést, amit nem óralátogatásra, 
tankönyvek olvasására, vagy feladatok megoldására fordítasz.

Néhány kattintással az is világos lesz, hogy hány nyelv közül választhatsz (igen, van portugál és 
kínai), és tudsz-e majd tesi órán úszni, vagy teniszezni.

Azt viszont csak a nyílt napon fogod tudni kideríteni,
hogy egyáltalán tetszik-e az a környezet, ahol tanulni fogsz. Kényelmes a szemináriumi terem széke? 
Látod majd a táblát? Lenyűgöző az előadóterem? Barátságos a könyvtár? Megtalálod a büfét? El 
tudsz jutni az egyik épületből a másikba 20 perc alatt (ennyi a szünet két óra között -- de nem lesz 
vele problémád, az épületek egymás mellett vannak)?

Sőt, a Közgazdaságtudományi Kar pár újdonságot is kínál a nyílt nappal kapcsolatosan.

 � Egyrészt nem kell feltétlenül több száz potenciális hallgató-jelölttel egy jól meghatározott 
napon bezsúfolódnod egy tömött előadóba. Te választhatsz. November 22-től nagyon sok 
pénteken 9.50-től várunk a Budapesti Corvinus Egyetemen. TÉNYLEG SOK PÉNTEKEN!!! A 
konkrét időpontokat megtalálod a bit.ly/nezzbehozzank2019 regisztrációs linken. (A 9.50 sem 
elírás. Az egyetemen idősávban mérjük az órák hosszát. Egy idősáv másfél óra, és 9.50-kor 
éppen kezdődik egy idősáv.)



 � Részt vehetsz egy makroökonómia szemináriumon is. Csak hogy lásd, milyen szuper érdekes 
egy egyetemista átlagos napja. Csupa izgalmas gazdasági kérdés, fantasztikus előadások, élénk 
vita... Na jó, egy picit csalunk, mert másfél óra helyett ez a makroökonómia szeminárium csak 
kb. 25 percig fog tartani, de gondold csak el: ilyesmi lesz az egyetemen többször 25 percben!

 � És végül a “megtalálom-e a büfét” kérdés. Igen, mert egy apró túrát is szervezünk. A környezet 
legalább annyira fontos, mint a tartalom. A makroökonómia is jobb egy hatalmas ablakokkal 
ellátott fehér táblás teremben. (Persze a makroökonómia minden környezetben szuper -- ezt 
majd megmutajuk, ha eljössz --, de azért a tábla is fontos.)

Ha mégis inkább a hagyományos nyílt napot választod (a tömött előadónak is megvan a maga 
hangulata), a Közgazdaságtudományi Kar olyat is rendez: várunk december 16-án 10,00 órától.   

Hogyan jelentkezhetsz?
Először is válassz egy pénteket. November 22-től nagyon sok pénteken jöhetsz. (Igen, adunk 
iskolalátogatási igazolást, ez egy hivatalos nyílt nap. De azért ne a matek-dolgozat napját válaszd 
ki, matekra az Alkalmazott közgazdaságtan alapszakon és a Gazdaság- és pénzügy-matematikai 
elemzés osztatlan képzésen is szükséged lesz.)

Ha megvan a nap, töltsd ki ezt a jelentkezési lapot:

bit.ly/nezzbehozzank2019
E-mailen megírjuk, hogy melyik terembe kell menned és mi a pontos program.

Ha a hagyományos nyílt napot választod (ami december 16-án van), nem kell regisztrálnod. Csak 
nézz be hozzánk!

Ha további kérdéseid vannak, lépj velünk kapcsolatba a facebookon 
a www.facebook.com/kkar.corvinus címen, de akár emailt is írhatsz a  
dekani.kkar@uni-corvinus.hu címre.

A két fényképet motivációs céllal illesztettük a levélbe: mindkettő a Közgazdaságtudományi Kar júliusi oklevé-
látadó ünnepségén készült. Ha felvesznek és teljesíted az összes kurzust, Te is egy ilyenen vehetsz majd részt. 
Megéri!


