A Budapesti Corvinus Egyetem kiadványa
2021-2022

KEDVES HALLGATÓTÁRSAM!
A Corvinuson töltött éveket nagyon sokfajtaképpen lehet eltölteni, épp ezért nem mindegy, mit hozunk ki belőlük. Az egyik
legnagyobb kincs, amire rátalálhatsz az egyetemen, a diákszervezetek és szakkollégiumok világa. Az egyetemi éveid
értékét, aktivitását óriási mértékben növeli, ha a hozzád legjobban illő szervezetbe csatlakozol. Szakmai fejlődést, életre
szóló közösséget kaphatsz, hozzád hasonló embereket találhatsz, akik a jövőben nem csak a barátaid, de az üzlettársaid is
lehetnek majd.
A

diákszervezetek

és

szakkollégiumok között
rengeteg

fajtát

talál-

hatsz, így biztos lehetsz
benne, hogy megtalálod
a hozzád illőt. Legyen
szó kutatásról, akadémiáról, üzletről, diplomáciáról, bármelyik corvinusos szakról, sportról,
közösségről,

nemzet-

köziségről, számos alternatívát találsz.
Ha pedig esetleg mégis úgy érzed, hiányzik valami, tárt karokkal várunk, hogy alapíts egy új diákszervezetet (erről bővebben is találsz információkat).
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Akár kérdésed van, akár nem tudsz dönteni, bátran keresd a
diákszervezeteket, standjaikat, képviselőiket a különböző kitelepüléseken, vagy keresd a HÖK-öt, és mi segítünk neked,
hogy választ kapj vagy megtaláld a számodra legmegfelelőbb diákszervezetet, és könnyedén eltájékozódj a diákszervezetek világában. Hiszünk benne, hogy a diákszervezeti
és szakkollégiumi közösségek az egyik legnagyobb érték a
Corvinuson, így igyekszünk a lehető legtöbb módon támogatni őket, hiszen sokan közülünk is egykori vagy jelenlegi dsz
tagok. Éppen ezért lobbiztuk ki a Diákszervezeti ösztöndíjat,
melyet diákszervezeti tagok kaphatnak, ezért fordítunk milliókat a saját költségvetésünkből a diákszervezetek eszközbeszerzéseire, és ezért szervezünk különböző rendezvényeket nekik, mint a Diákszervezeti Expo vagy a Diákszervezeti
Vezetőképző. Amint láthatod, dsz vagy szakkoli tagként számos lehetőséged nyílik, hogy még jobban kimaxold az egyetemi éveidet, így bátorítalak rá, hogy jelentkezz a számodra
legszimpatikusabb közösségbe!

Sok sikert és tartalmas egyetemi éveket kívánok,

Molnár Dorina
Corvinus HÖK Elnök
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A DIÁKSZERVEZETEKRŐL
Diákszer vezetek a Cor vinuson
A Corvinus Magyarországon egyedülálló hallgatói közösségekkel rendelkezik, hiszen több mint 50 diákszervezet és szakkollégium működik az egyetemen, ami nagyban hozzájárul a Corvinus brand értékének növeléséhez.
Ezek a szervezetek nagyon sokszínűek, a legkülönfélébb témákkal foglalkoznak, legyen szó diplomáciáról, gazdaságinformatikáról, üzletről, vallásról, néptáncról vagy valamilyen művészetről. Ha szeretnétek egy összetartó
közösséghez tartozni és valami érdeklődéseteknek megfelelő tevékenységgel tölteni az időtöket, akkor a Corvinuson található szervezetek között biztosan megtaláljátok a hozzátok illőt. Ha pedig mégsem találtok ilyet, akkor
lehetőségetek van új szervezetek alapítására is, hiszen egy jó ötlettel a határ a csillagos ég.

Tevékenységek
A diákszervezetek és szakkollégiumok különböző rendezvényeket, kurzusokat és táborokat szerveznek, melyek egy része minden hallgató számára
nyitott. A Corvinuson heti rendszerességgel számos rendezvény közül válogathattok, és ezek zömét a diákszervezetek szervezik. Nincs olyan téma,
ami ne kerülne elő, az előadók pedig változatosak és színvonalasak, hiszen
kevesen mondanak nemet, ha Corvinusos hallgatóktól kapnak meghívást. A
minőség mindig garantált, legyen szó expokról, bálokról, középiskolásoknak
szóló programokról, sporteseményekről vagy éppen többszáz fős előadókat
megtöltő kerekasztal-beszélgetésekről. Ezenfelül számos programot kizárólag az adott szervezetek tagjainak tartanak, csak számukra elérhető a részvétel. Ilyenek lehetnek például a csapatépítő programok, belső kurzusok,
tréningek, önfejlesztő rendezvények. Többek között ezért is érdemes csatlakozni ezekhez a közösségekhez, mert olyan lehetőségeket kínálnak, amiket
nem érdemes kihagyni.
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A DIÁKSZERVEZETEKRŐL
Miér t érdemes jelentkezni ?
Ha csatlakoztok az egyetemen található szervezetek valamelyikéhez, olyan
gyakorlati tudásra tehettek szert, ami kiegészíti az egyetemi kurzusokon
tanult elméletet és később ezt a munkaerőpiacon vagy egy vállalkozás elindítása során maximálisan kamatoztatni tudtok majd. Nem mellesleg a diákszervezetekben már 18-23 évesen olyan középvezetői/felsővezetői pozíciókban szerezhettek tapsztalatot, amire az egyetem elvégzése után egy cégnél
csak 5-10 év munkaviszony után lenne lehetőség. A rengeteg szakmai tudás
és fejlődés mellett életre szóló barátságokat is köthettek. A diákszervezeti
tagok jóval nagyobb kapcsolati hálóval és közösségi háttérrel rendelkeznek,
mint más hallgatótársaik.

Milyen támogatásban részesülnek
és milyen lehetőségeik vannak
a diákszer vezeteknek ?
A Hallgatói Önkormányzat egyik fő célkitűzése, hogy támogassa a diákszervezeteket. Minden félévben a HÖK akkreditálja, és sorolja különböző kategóriákba a ezeket a közösségeket. Emellett létrehoztuk a Diákszervezeti
Ösztöndíjat is, amellyel a diákszervezeti vezetők munkáját igyekszünk honorálni.

Inf rastrukturális támogatást is biztosítunk a hallgatói szervezetek számára,
amely a Diákszervezeti folyosón megjelenő irodákban nyilvánul meg. Ezekben a helyiségekben tarthatnak megbeszéléseket, kurzusokat és csapatépítőket egyaránt, illetve itt az év legtöbb napján a hallgatók is érdeklődhetnek.
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A DIÁKSZERVEZETEKRŐL

A 2021/2022-es tanév szeptemberében először kerül élőben megrendezésre a Diákszervezeti Expo a HÖK szervezésében. A nagyszabású rendezvény során a diákszervezeteknek lehetőségük van
standolni, kitelepülni, nektek
gólyáknak pedig azt tanácsoljuk, hogy látogassatok el a rendezvényre és tegyék fel kérdéseiteket, ismerjétek meg a szervezeteket
és találjátok meg azt, amelyikhez szívesen csatlakoznátok. A vidám
hangulat garantált!
Összességében tehát elmondható, hogy egyik más magyar egyetemen sem adott ez a fajta szerteágazó, ezerarcú diákszervezetei közeg és óriási előnybe kerül társaival szemben az, aki diákszervezetezik egyetemi évei alatt. A diákszervezetek egyszerre
szakmai és közösségi élményt nyújtanak, mellyel egyrészt felejthetetlenné teszik az egyetemi éveket, másrészt sokaknak
egész életüket meghatározó emberi kapcsolatokat és tapasztalatokat nyújtanak.
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?
Jelentkezni a megújult weboldalunkon, egy form kitöltésével tudsz 2021. szeptember
17, 23:59-ig. Néhány adat megadása után az általad választott, legfeljebb két terület
kérdéseire is kifejtendő választ kell adnod, majd az önéletrajzod és motivációs leveled
feltöltése után el is küldheted a jelentkezésed. További részletes információkért keresd
fel a https://corvinushok.hu/jelentkezz oldalt.
Mivel foglalkozik a szervezet?
Az egyetemen egyedül a Hallgatói Önkormányzat jogosult hallgatói érdekképviseletre, de mindemellett a szervezeti sokszínűségünknek köszönhetően rendezvényeket,
előadásokat és számtalan további közösségi programot is szervezünk a Corvinusos
hallgatóknak.
Milyen személyeket várunk a szervezetetekbe?
Olyan lelkes, motivált, proaktív Corvinusos hallgatókat, akik a tanulmányaik mellett
még többet szeretnének fejlődni szakmailag, szívesen képviselnék akár hallgatótársaikat különböző fórumokon és személyesen is a HÖK közösségében.
A Hallgatói Önkormányzat kissé eltér a diákszervezetektől és a szakkollégiumoktól. Ahogy a nevünk is sugallja,
a hallgatók érdekeinek érvényesítéséért mi felelünk az egyetemen. Emellett azonban számos más tevékenységünk is van, amelyek az igazi sokszínűségét adják a HÖK-nek. 10 területünknek köszönhetően (Oktatási, Kollégiumi, Nemzetközi, Diákszervezeti, HR, Kommunikációs, Rendezvényszervezési és Gazdasági Terület, valamint
Hallgatói Szociális Bizottság és Székesfehérvári Divízió) a HÖK a hallgatói élet összes szegmensét behálózza:
többezer főt megmozgató rendezvényeket szervezünk, mint a szeptemberi Corvinus Sunset Beach Festival;
szabálymódosításokban veszünk részt; támogatjuk a diákszervezetek fejlődését és előrehaladását, különböző
platformokon tájékoztatjuk a hallgatótársainkat; emberi erőforrást biztosítunk az egyetemi eseményekre,
illetve a Székesfehérvári Campust is integráljuk a Corvinusos létbe.
Bármilyen kérdés, probléma esetén keress minket bátran social media felületeinken, az új weboldalunkon
vagy e-mailben!

link.corvinushok.hu/Instagram
link.corvinushok.hu/Facebook
link.corvinushok.hu/LinkedIn
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corvinushok.hu

facebook.com/padtars ; felelosallampolgarokert.hu

PADTÁRS
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezni az oldalainkon keresztül, bármikor lehet.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Szervezetünk célja, hogy elősegítse a felelős állampolgárokká nevelést: ennek érdekében középiskolában tartunk interaktív, szimulációs előadásokat, blogot vezetünk, illetve szerveztünk már vitát is
közéleti szereplők között.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Nyitott, proaktív, csapatban jól együttműködő, jó kommunikációs
készségű

A Padtárs fő profilja a középiskolás diákok felelős állampolgárokká való nevelése.
Célunk, hogy a következő generációkat segítsük azzal, hogy kézzelfogható módon
oktatjuk őket a közügyekkel való foglalkozás fontosságára. Interaktív, szimulációs
előadásokkal járjuk az ország középiskoláit, ahol a magyar választási rendszerről, a
törvényhozás menetéről, az EU-ról, közgazdasági alapfogalmakról beszélünk nekik,
játszunk velük.
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bitclub.hu ; https://www.facebook.com/bitclubcorvinus ; contact@bitclub.hu

Business IT Club Corvinus
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezni az oldalainkon keresztül, bármikor lehet.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Szervezetünk célja, hogy elősegítse a felelős állampolgárokká nevelést: ennek érdekében középiskolában tartunk interaktív, szimulációs előadásokat, blogot vezetünk, illetve szerveztünk már vitát is
közéleti szereplők között.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Nyitott, proaktív, csapatban jól együttműködő, jó kommunikációs
készségű

A Padtárs fő profilja a középiskolás diákok felelős állampolgárokká való nevelése.
Célunk, hogy a következő generációkat segítsük azzal, hogy kézzelfogható módon
oktatjuk őket a közügyekkel való foglalkozás fontosságára. Interaktív, szimulációs
előadásokkal járjuk az ország középiskoláit, ahol a magyar választási rendszerről, a
törvényhozás menetéről, az EU-ról, közgazdasági alapfogalmakról beszélünk nekik,
játszunk velük.
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https://www.facebook.com/head.corvinus

head.corvinus@gmail.com https://headbp.hu/

House of European
Affairs and
Diplomacy - HEAD
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Szeptember 26-ig lehet majd jelentkezni a facebook oldalunkon és
a honlapunkon megtalálható google formon keresztül.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Belsős képzéseket (pl: protokoll-, szintetizációs-, EU jogi képzések)
és eseményeket szervezünk partnereink segítségével európai uniós és diplomáciai témakörökben.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Érdeklődő az uniós politika és annak mozgatórugói iránt; egyetemi tanulmányait szeretné specifikusabb területekkel kibővíteni; érdekli a diplomácia világa; szívesen bővíti látókörét és nyitott a különböző véleményekre.
A HEAD a Corvinus és egyben Magyarország egyetlen Európai Unióval foglalkozó
diákszervezete. Itt egyszerre szerezhetsz gyakorlati tapasztalatot, építhetsz európai
szintű kapcsolatokat és köthetsz életre szóló barátságokat. A HEAD-ben színesebbé és izgalmasabbá tesszük egyetemi éveidet, ahol a szórakozás mellett karrieredet is elkezdheted építeni.
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www.budapestinvestmentclub.hu https://web.facebook.com/budapestinvestmentclub https://
www.instagram.com/budapestinvestmentclub/ bic@budapestinvestmentclub.hu

Budapest
Investment
Club
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

www.budapestinvestmentclub.hu oldalon szeptember 26-ig

Mivel foglalkozik a szervezet?

A BIC közösséget, oktatást, karrier-útmutatást, álláslehetőségeket
és szakmai fejlődési lehetőséget biztosít a tagjai számára.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

A befektetési szakma iránt érdeklődő, céltudatos, motivált, nyitott
embereket várunk.

A Budapest Investment Club az első, főként tőkepiaci befektetésekre fókuszáló
diákszervet a Budapesti Corvinus Egyetemen, mely mára egy több, mint 100 főt
számláló szellemi műhellyé nőtte ki magát. Célunk, hogy a tőzsde és a befektetési
szakma iránt érdeklődő diákoknak közösséget, oktatást és kapcsolati hálót adni,
ezzel segítve őket karrierútjuk elindításában.
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Facebook: https://www.facebook.com/ClubConsulting
honlap: https://www.consultingclub.hu/, email: info@consultingclub.hu

Corvinus
Consulting Club
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Egy angol nyelvű önéletrajz elküldésével lehet jelentkezni 2021.
szeptember 22-ig. Email cím: info@consultingclub.hu
Mivel foglalkozik a szervezet?

A Consulting Club egy olyan szakmai diákszervezet, mely hidat
emel a legtehetségesebb hallgatók és a legnevesebb tanácsadó
vállalatok között.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Legalább másodéves hallgatók jelentkezését várjuk, akik érdekel a
tanácsadás, és ilyen pályán képzelik el a jövőjüket. Ezen kívül fontos
a nyitottság, logikus gondolkodásmód, csapatmunka és legalább
középszintű angol nyelvtudás.
A Consulting Club egy nemzetközi diákszervezet, ahol célunk, hogy megtaláljuk
azokat a legtehetségesebb hallgatókat, akik a tanácsadás területén képzelik el a
karrierjüket. Segítve őket egyetemi éveik alatt olyan tudást és kapcsolatépítési lehetőséget adunk a kezükbe, mellyel könnyedén helyezkedhetnek el elismert tanácsadó vállalatoknál. Több nemzetközi partnerrel rendelkezünk, akikkel workshopokon találkozhatunk hétről hétre és izgalmas projekteken dolgozhatunk együtt,
ezáltal remek lehetőséget kínálva a szakmai fejlődésre.
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https://spmdiakszervezet.wordpress.com/, spmcorvinus@gmail.com

Speciális PénzügyiMatematikai
Diákszervezet
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A Diákszervezetbe első évfolyamos hallgatók jelentkezését várjuk, akik
elektronikus jelentkezési form kitöltésével, illetve az első tanítási héten
szervezett felvételi megírásával jelezhetik csatlakozási szándékukat.
Mivel foglalkozik a szervezet?

A Speciális Pénzügyi-Matematikai (SPM) Diákszervezet célja a Budapesti
Corvinus Egyetem keretein belül szervezett Speciális Pénzügyi-Matematikai Programban résztvevő hallgatók szakmai fejlődésének, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó témákban való elmélyülésének elősegítése.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Elhivatott, lelkes, találékony, nyitott, ambíciózus.

A Speciális Pénzügyi-Matematikai (SPM) Diákszervezet célja a Budapesti Corvinus Egyetem keretein belül szervezett Speciális Pénzügyi-Matematikai Programban résztvevő hallgatók szakmai fejlődésének, illetve a tanulmányaikhoz kapcsolódó témákban való elmélyülésének elősegítése. A diákszervezet matematikai,
pénzügyi illetve informatikai fókusszal folytatja tevékenységét. Az évek alatt az
SPM képzés és ezzel az SPM Diákszervezet az Egyetem szerves részévé vált és az
SPM tevékenysége magában foglalja a program akadálymentes működtetését,
kiemelkedő szakmai és közösségi értéket teremtve.
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facebook: https://www.facebook.com/idsahungary, email: idsahungary@gmail.com,
instagram: https://www.instagram.com/idsa_hun/ , honlap:http://idsa.hu/

International
Diplomatic Student
Association
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Between August 20 - Sept 23 at IDSA facebook page (https://www.facebook.
com/idsahungary/about/?ref=page_internal)
Mivel foglalkozik a szervezet?

Organising several courses which widen the knowledge of our students in the
topic of international relations, such as soft skill courses, podcast editions, essay-writing competitions, debate clubs, frequent get-togethers
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

We are looking for students who would like to make their student years colourful with the help of extracurricular activities, are open to learn and meet with
likeminded people, interested in personal growth, would like to be a part of a friendly community and last but not least would like to develop their English skills!

The only English-speaking student organisation engaged with the matters of international relations, politics, diplomacy and the recent happenings of the world. Based at Corvinus University but warmly welcome students from other universities,
both Hungarian and international.
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https://www.facebook.com/art.corvinus, www.corvinusart.com, art.corvinus@gmail.com

Corvinus
Művészeti
Akadémia
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Minden félév első hónapjában tartunk tagfelvételt; egy bemutatkozó kérdőív kitöltésével és egy személyes beszélgetés alkalmával kell
megmutatnod, mivel tudnád gazdagítani a szervezetet és mi mivel
tudunk hozzájárulni a kreatív, illetve szakmai fejlődésedhez.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Művészeti előadásokkal, koncertekkel, kreatív kezdeményezésekkel és rendhagyó ötletekkel egészítjük ki a közgázos tanulmányainkat, miközben egy családias, művészi közösségben tevékenykedünk
együtt.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

„Kreatív, Lelkes, Művészetkedvelő, CMAlkotó”
A Corvinus Művészeti Akadémia 2013-as alapítása óta küzd azért, hogy a közgázos
egyetemi mindennapokban a művészeteknek is bérelt helyük legyen. Kreatív teret
biztosítunk a budapesti egyetemek hallgatói számára, kibővítjük a művészeti életet a diákok körében (“Művészetekről, művészetekért”) és egy nyitott, baráti alkotóközösséget szervezünk, hogy kreatív kezdeményezésekkel színesítsük az egyetemi
hétköznapokat.
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Email: info@fmc.pacioli.hu
Facebook: https://www.facebook.com/FinanceMasterClub/

Finance
Master
Club
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Első és másodéves hallgatók jelentkezését várjuk, jelentkezni online a honlapunkon, vagy a kitelepült standnál lehet majd.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Pénzügyi kurzusok tartása (az egyetemi tanulmányokat kiegészítve), illetve a pénzügy iránt érdeklődők támogató közösséggé formálásával.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Ambíciózus, nyitott, dinamikus, gondolkodó, lelkes, kihívásokat
kedvelő

Egy közösség, ahol a pénzügyek iránt
érdeklődők összekapcsolódhatnak.
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Facebook: facebook.com/hellerfarkas Instagram: instagram.com/hellerofficial
Honlapunk: heller.uni-corvinus.hu

Heller Farkas
Szakkollégium
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A Hellerbe egy többfordulós felvételin keresztül lehet bekerülni: egy
izgalmas írásbeli részt egy szóbeli követ és ezeket hagyományosan
áprilisban szoktuk megrendezni.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Az év folyamán kurzusokat, előadásokat, konferenciákat szervezünk, a közösségépítés jegyében táborok és bulik szerveződnek a
koli tagságának segítségével, mindemellett foglalkozunk a társadalmat érintő fontos kérdésekkel.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Barátságos, érdeklődő, kitartó, kreatív és különleges
A Heller működése, mint a többi szakkollégiumé, 3 pilléren nyugszik: a szakmaiság, a közösség és a társadalmi érzékenység. Együtt lakunk egy belvárosi ingatlanban, magunk szervezzük az eseményeinket és építjük a szervezetünket, így
sok értékes tapasztalatot szerzünk, amit később a tudományos és üzleti életben
is tudunk hasznosítani. A 4-5 éves szakkolis pálya alatt a tagok rengeteget fejlődnek ebben az 50 fős, családias környezetben így egy olyan közösség részévé
válnak, mely egész életükben meghatározó lesz.
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RAJK.EU - FB.COM/VIGYAZZKESZRAJK - FB.COM/RAJKOFFICIAL
IG: @RAJKOFFICIAL - 1085, HORÁNSZKY UTCA 6.

Rajk
Szakkollégium
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Van, amire érdemes várnod! A felvételi kérdőívünket májusban érheted el,
majd ezután egy közvetlen hangulatú beszélgetésre invitálunk.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Mindennel, ami a tagságot érdekli: Kurzusokat, előadásokat szervezünk,
szakmai és társadalmi projekteket indítunk, beszélgetéseket, moziestet,
Udvarbált tartunk, körbebiciklizzük a Balatont...
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Olyan első- vagy másodéves Corvinusos hallgatók jelentkezését várjuk, akik nyitottak a világra és keresik a helyüket, kihívásokat.

A Rajk a Magyarországon elsőként megalapított szakkollégium, melynek célja, hogy
olyan társadalmi problémák iránt érzékeny értelmiségieket neveljen, akik összetartó
közösségként együtt fejlődnek, együtt szórakoznak, buliznak, alkotnak. Vitázunk a közéletről, nemzetközi konfliktusokról, és törekszünk arra is, hogy aktívan tegyünk a változásért, miközben 4-8 fős csapatokban tanulunk az általunk szervezett kurzusok valamelyikén, amiket évente 40 különböző témában hirdetünk meg. Szabadidőnket együtt
töltjük kollégiumi otthonunkban, így az év minden percében élettel teliek a közösségi
tereink: szintvacsorák, bulik, hajnalba nyúló beszélgetések közben olyan élményekkel
gazdagodunk, melyek egy életre összekovácsolják a tagságon belüli barátságokat.
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https://www.facebook.com/budapestbusinessclub ; https://budapestbusinessclub.com/

University
Business Club
of Corvinus
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Október elejéig van lehetőség jelentkezni egy hosszabb, szakmai
jellegű kérdéseket tartalmazó Google Form kitöltésével, majd ezután az Assessment Centeren vehetnek részt a szerencsés kiválasztottak.
Mivel foglalkozik a szervezet?

A szuper közösség mellett 3 karrierúton adunk gyakorlati tapasztalatot és tudást tagjainknak: Vezetői, Vállalkozói, és Tanácsadói karrierúton.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

ambíciózus, proaktív, tettrekész, kreatív, közösségkedvelő

Szervezetünk alapvetően 3 irányban kínál képzést 4 féléves Talent Programunk
során. Először különböző specializációkban (Sales, Marketing, illetve HR területen)
próbálhatják ki magukat a tagok, majd a 3. félévtől kezdve 3 karrierúton mehetnek tovább: Tanácsadó, Vezetői (a saját specializációjukon belül), illetve most ősztől
kezdve Vállalkozói karrierúton dolgozhatnak.
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Weboldal: https://fakt.org.hu/ Instagram: https://www.instagram.com/faktosok/ Facebook: https://www.facebook.com/faktofficial Linkedin: https://www.linkedin.com/company/faktcollege/

Fiatal Autonóm
Közgazdászok Társasága
Szakkollégium
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?
A jelentkezési folyamat márciusban egy írásbeli felvételi kitöltésével kezdődik, mely
után mindenkit várunk egy szóbeli fordulóra is, így nagyjából egy hét leforgása alatt
Mivel foglalkozik a szervezet?
FAKT-ban a vállalatokkal közösen szervezett szakmai kurzusokon, konferenciákon túl
a társadalmi felelősségvállalás projekt keretein belül hozzájárulunk a középiskolások
pénzügyi kultúrájának kibővítéséhez is.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Olyan első és másodéves hallgatókat várunk a szervezetbe, akik szeretnék elmélyíteni a
közgazdaságtani és business ismereteiket, ezzel is kiemelkedve a hallgatótársaik közül.
Ha mindig nyitott vagy és folyamatosan fejlődni szeretnél a FAKT-ban rejlő lehetőségek rád várnak, hiszen itt egymást segítve mindig előre lépünk.
Ha pedig nemcsak nagy tervekkel, remek ötlettekkel rendelkezel, de akár egy felelősségteljes pozícióban is kipróbálnád a vezetői készségeidet a FAKT-ban a helyed!
A
szakmai
fejlődésen
túl
pedig
egy
igazi
összetartó
baráti közösségre is vágysz? Nálunk közös sportolás, irodai falatozás, kvíz nightok, táborok és közös bulik színesítik meg a szakkolisok egyetemi mindennapjait.

A Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága (FAKT) szakkollégium három alappillérre
épül: a szakmaiságra, közösségre és társadalmi felelősségvállalásra. A teljesen autonóm
módon működő szervezetünkben célunk, hogy az egyetemi oktatást kiegészítve, olyan
képzést szervezzünk, amely segítségével globális szinten versenyképes tudásra és képességekre tehetünk szert, miközben társadalmilag érzékeny vezetőkké, felelős értelmiségiekké válhatunk. Mindezekhez pedig egy sokszínű és támogató közösség nyújtja
a segítséget, hogy az egyetemi évekből a lehető legtöbbet tudjuk együtt kihozni.
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nfo@vfkbce.hu http://vfkbce.hu https://www.facebook.com/vallalkozasfejlesztesklub/ https://
www.instagram.com/vfkbce/ https://www.linkedin.com/company/vallalkozasfejlesztes-klub/

Vállalkozásfejlesztés
Klub
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Szeptemberben és februárban is van tagfelvétel, részletek a Facebook oldalunkon és infoestjeinken érhetők el.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Az egyetemi tanulmányokat kiegészítő szakmai workshopokat és
tréningeket szervezünk, valamint vizibilitást és kapcsolati hálót biztosítunk a Vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatóknak.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Vállalkozásfejlesztés mesterszakos, proaktív, szakmájuk iránt lelkes
hallgatókat keresünk, akiknek fontos a szakmai fejlődés és az inspiráló közösség.
A Vállalkozásfejlesztés Klub (VFK) a Vállalkozásfejlesztési Intézet oktatói karával és a szakon végzett alumni tagokkal együttműködve fejleszti a tehetséges hallgatókat, valamint
egy inspiratív közösségben támogatja szakmai előrelépésüket. A VFK célja az oktatási
színvonal javítása, a tehetséges hallgatók összefogása, valamint az egyetemi munkát
kiegészítő, azon túlmutató tevékenységek (előadások, vállalatlátogatások, workshopok,
tréningek) szervezése a Vállalkozásfejlesztés mesterszakról kikerülő tagjai számára. A
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https://www.female-management-network.com/ https://www.facebook.com/fmn.hu elnokseg-fmn@googlegroups.com

Female
Management
Network
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Küldd el az önéletrajzodat az fmn.tagfelvetel@gmail.com e-mail
címre október 3. éjfélig!
Mivel foglalkozik a szervezet?

Női karriermenedzsmenttel foglalkozó szervezetként aktív tagjaink
számára előadásokat, tréningeket és csapatépítőket szervezünk, illetve egy háromlépcsős mentorprogramot biztosítunk, hogy magabiztosan léphessenek ki a nagybetűs Életbe.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

ambiciózus, nyitott, csapatjátékos, fejlődni vágyó

Az FMN Magyarországon egyedülálló női diákszervezet, amely támogató, baráti közösségként biztosítja a jelentős szakmai, önismereti fejlődést, és értékes szakmai kapcsolati hálót birtokol, tesz elérhetővé tagjai számára.
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https://www.facebook.com/nowupresent, nowupresent@gmail.com

nowUpresent
Academy
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezni a második félévben, februárban tudsz majd, ehhez pedig kísérd figyelemmel a közösségi oldalainkat (Instagram, Facebook).
Mivel foglalkozik a szervezet?

Fő küldetésünk a világ megszabadítása a rossz prezentációktól; ha nálunk
tanulsz előadni, akkor része lehetsz annak az 1%-nak, aki profin csinálja,
valamint te magad is oktatóvá válhatsz.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

•
•
•
•
•

Nyitott: ismerd meg a családias szervezetünket, tanulj újat, fejlődj.
Proaktív: vegyél részt a szervezet mindennapi életében.
Csapatjátékos: működj együtt a csapattal és fejlődjünk közösen.
Kreatív: minden helyzetből hozz ki valami jót, találd fel magad.
Belevaló:
szeresd
a
kihívást.

Család: befogadó közösségünkben barátokra, mentorokra, igazi hozzáértőkre lelhetsz, akik emlékezetesebbé fogják tenni egyetemi éveidet.
Szakmaiság.
Profin
és
gördülékenyen
végezzük
oktatói
munkánkat,
melyben
minden
tagunk
aktívan
kiveszi
részét.
Projektorientáció.
Akár
a
céges
világban,
a
szervezet
is
projektek mentén működik, így akár több területen is kipróbálhatod magad
(pl.:
marketing,
HR,
szervezetfejlesztés,
szakmai
innováció).
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Facebook/polimuhely ; IG: @polimuhely ; politologusmuhely.hu

Politológus
Műhely
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Felvételi eljárásunkat a félév elején szoktuk meghirdetni Facebook
oldalunkon. Jelentkezni önéletrajzzal és motivációs levéllel tudsz
hozzánk.
Mivel foglalkozik a szervezet?

A Politológus Műhely egy önképzéssel foglalkozó diákszervezet,
amely azokat a hallgatókat fogja össze, akiket érdekel a politika világa és szeretnének még többet megtudni róla.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Az ideális jelentkező: jártas a politika világában, nyitott a szakmai
fejlődésre, csapatjátékos, szeretne új barátokat szerezni

„Tagjaink 4 munkacsoportban, többféle tevékenység által ismerhetik meg
a politikatudomány érdekes területeit. Belső képzéseinken ismert és elismert

vendégekkel

beszélgetünk,

valamint

az

érdeklődőknek

lehetősége

van részt venni vitáinkon, kutatásainkban vagy a Polír Blog szerkesztésében.
A szakmai fejlődés mellett csapatépítő programokon, egy nyitott közösségben hozzuk ki a legtöbbet egyetemi éveinkből.”
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https://www.facebook.com/esncorvinus, https://corvinus.esn.hu/,
https://www.instagram.com/esncorvinus/

ESN
Corvinus
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Motivációs levél vagy videó beküldésével a board@esncorvinus.com
email címen augusztus 17-ig lehet jelentkezni.
Mivel foglalkozik a szervezet?

A szervezet a Corvinusra érkező külföldi cserehallagtóknak történő
események szervezésével és a mobilitás promótálásával foglalkozik.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

- kreatív diákokat
- nyitott, a világot megismerni vágyó fiatalokat
- magabiztos nyelvtudású hallgatókat (kiemelten fontos az angol,
de hasznosak más nyelvek is)
- proaktív és lelkes tagjelölteket, akik fontosnak tartják, hogy a
Az ESN Corvinus egy európai szervezet részeként azon dolgozik, hogy minél felejthetetlenebbé tegye az Egyetemünkre érkező külföldi hallgatók cserefélévét. Ennek
céljából rengteg kulturális és szabadidős tevékenységet szervezünk a diákoknak,
miközben lehetőséget biztosítunk tagjainknak, hogy életre szóló barátságokat köthessenek az ideérkezőkkel.
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https://www.facebook.com/kdsz.kozgazdaszokakozpolitikaban, kdszcorvinus@gmail.com

KDSZ –
Közpolitikai
Diákszervezet
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Október elsejéig lehet jelentkezni hozzánk, melyhez egy felvételi
ívet kell kitölteni, majd egy szóbeli interjún is részt kell venni, ahol a
jelentkezők gondolkodásmódjára vagyunk kiváncsiak.
Mivel foglalkozik a szervezet?

A KDSZ fő profilja a közpolitika, illetve a közügyek, melynek keretein
belül szervezzük szakmai programjainkat, olyan előadókat hívunk
meg, akik ezen területen tevékenykednek.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

érdeklődő, tájékozott, motivált, nyitott, logikusan gondolkodó
„Két
pillérünk
a
szakmaiság
és
a
közösség.
A szakmaiság elsősorban a közpolitika témakörének keretein belül valósul meg; szervezünk
előadásokat,
szakmai
kurzusokat,
vitákat,
minisztériumi
látogatásokat és konferenciákat tartunk; melyekkel a képességfejlesztés lehetőségét és új tudást szeretnénk a tagjainknak adni, kiegészítve és megerősítve az egyetemen tanultakat.
A közösségépítés pedig nem mást takar, minthogy azt baráti légkört, melyet az elmúlt évek során létrehoztunk megerősítsük és fejlesszük; gondolkodó emberek együttesét alkotjuk, akik egymást is inspirálva töltik meg az egyetem napjait felejthetetlen programokkal, baráti összejövetelekkel, táborokkal, korcsolyázással, lézerharccal, sütögetéssel és bármivel, ami a tagságnak eszébe jut és az aktív, csapatépítő
kikapcsolódást segíti.”

27

facebook.com/gazdasagmatematikus;
https://www.instagram.com/gem_corvinus; gazdasagmatematikus@gmail.com; bce-gem.hu

Gazdaságelemzők
és -matematikusok
Diákszervezete
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A Diákszervezetbe a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
szak hallgatóinak jelentkezését várjuk, akik az őszi félévben tudnak
csatlakozni.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Kurzusok, szakmai alkalmak, versenyek, nyílt- és zárt előadások,
sörözések, piknikek, kirándulások, múzeumlátogatások - a GEM soksok változatos és izgalmas programmal teszi emlékezetessé tagjai
egyetemi éveit.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

„matematika, közgazdaságtan, pénzügyek iránt érdeklődő;
kitűnni, fejlődni vágyó; lelkes; ambiciózus; nyitott”
Küldetésünk, hogy a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakos, illetve
más érdeklődő hallgatók számára matematikai, közgazdaságtani és pénzügyi témákban szakmai- és karrierlehetőségeket biztosítsunk. A versenyek, előadások,
kerekasztal beszélgetések mellett közösségi programokkal is segítjük a szak tanulóinak integrációját, évfolyamokon belüli és évfolyamok közötti kapcsolatok kialakulását, valamint a tudásátadást.
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https://www.facebook.com/incube.official

InCube
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A szeptember végi jelentkezési határidőig az online jelentkezési lapot kitöltő hallgatókat előszűrve rendezzük október elején a szóbeli fordulókat.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Az InCube három alapvető, de a felsőoktatási rendszerből (illetve a hazai
startup-szcénából) mégis hiányzó területen dolgozik: inspiráló, problémamegoldó és készségfejlesztő szakmai programot szervezünk, olyan közösséget építünk, ahol az ötletek kivirágozhatnak, inkubációs programunkkal támaszt nyújtunk az alapítóknak a kritikus első lépések megtételéhez.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Kitartó, innovatív, kockázatvállaló, gyakorlatias, status quo challenger

„Az
InCube
Budapest
legjobb
egyetemeinek
vállalkozás-orientált
hallgatóit tömörítő nonprofit szervezete. Tagjaink számára három dolgot
biztosítunk: egyrészt a sikerhez elengedhetetlen készségeiket fejlesztjük;
másrészt egy inkubációs programot, mely segít megtenni a kritikus első
lépéseket;
harmadrészt
egy
olyan
közösséget,
ahol
a
hasonlóan
gondolkodó, kreatív és tehetséges fiatalok egymásra találhatnak. Ezen kívül
szervezünk nyilvános eseményeket, előadásokat, startupversenyeket is.
„
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whttps://www.facebook.com/CEA.Hungary

KözépEurópa
Társaság
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A Facebook-oldalunkon és a honlapunkon (ceahungary.hu) közzétett jelentkezési form kitöltésével tudtok jelentkezni hozzánk augusztus 26. és szeptember 26. között.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Külgazdasági és külügyi elemzés, külpolitikai újságírás, nemzetközi
kapcsolatok és személyes tehetséggondozás
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Nyitott, érdeklődő, proaktív, társaságkedvelő

A Közép-Európa Társaság a Budapesti Corvinus Egyetem külpolitikai fókuszú, A
kategóriás diákszervezete. A CEA egy szakmai és baráti közösség, ahol a Talent
programunk keretében tagjaink a külpolitikai újságírás és elemzés terén szerezhetnek szakmai tapasztalatot, operatív munkacsoportjaink által pedig betekintést
nyerhetnek a rendezvényszervezés és a marketing világába is. Egyaránt hangsúlyt
helyezünk a tagok magas szintű szakmai fejlődésének elősegítésére, és egy összetartó közösség kialakítására, ami színesebbé teszi az egyetemi éveket.
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Facebook: https://www.facebook.com/corvinustourismclub/
E-mail: corvinustourismclub@gmail.com Honlap: http://corvinustourismclub.hu/

Corvinus
Tourism
Club
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A jelentkezéssel kapcsolatos információkért keresd social média felületeinket!
Mivel foglalkozik a szervezet?

Olyan kiemelkedő projekteket viszünk véghez, amire a turisztika
szakmának oda kell figyelnie, hiszen friss gondolatainkkal, kezdeményező készségünkkel nekik is az iparágat átformáló értékeket
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Emberközpontúság, felfedező vágy, csapatszellem, szakmai alázat

A Corvinus Tourism Club az ország első és legnagyobb turizmussal és vendéglátással
foglalkozó diákszervezete, amely 2017-ben alapult. Nálunk betekintést nyerhetsz a szakma legtöbb ágába, és mindezt gyakorlatban is kipróbálhatod, hiszen célunk, hogy tagjaink mindenhol kiismerjék magukat a turizmus és vendéglátás, gasztronómia területén. Összefoglalva a Corvinus Tourism Club egy elhivatott közösség, ahol az életre szóló
élmények és barátságok mellett olyan befolyásos emberekkel ismerkedhetsz meg, akik
megalapozhatják a jövődet, ha a turizmus területén képzeled el a karriered!
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http://szisz.hu/,

https://www.facebook.com/szechenyiszakkoli,

instagram.com/grofszisz

Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Felvételinket tavasszal tartjuk, általában május környékén.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Tagjaink előadás- és kurzusszervezések, valamint közösségi programok mellett igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni a társadalmi felelősségvállalásra is.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Olyan embereket várunk a szervezetbe, akik szeretnek gondolkodni, nyitottak mások véleményének megismerésére, szeretnének
fejlődni mind közösségi, mind szakmai szempontokból.
A szisz egy önszerveződő, demokratikusan működő szakkollégium, melynek tagjait
budapesti egyetemek hallgatói adják. Már több mint 30 éve élünk együtt, tanulunk
és gondolkozunk a minket körülvevő környezetről, társadalomról és a hétköznapokról. Egyedi kurzusrendszerünk lehetőséget ad a kormányzati gazdaságtan, közgazdasági pénzügyek, globális politika és szociológia területének megismerésére,
miközben a tagok ismeretbővítő kurzusaink által egyéb érdeklődésüket is kiélhetik
a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatban.
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https://www.facebook.com/FEKegyetemi

FÉK Fiatalok az
Élet Küszöbén
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Tagfelvétel folyamatosan egész évben, azaz bármikor lehet csatlakozni. Keress
minket ezen az e-mail címen: cs.savanya@gmail.com
Mivel foglalkozik a szervezet?

A FÉK célja, hogy segítse a diákokat, hogy az egyetemi képzés évei után sikeresek lehessenek mind szakmájukban, mind magánéletükben az olyan területeken, mint pl. a jellem, kapcsolatok, vagy a csapatmunka. Mindezt keresztény
értékrend mentén tesszük, de nem szükséges értékrendünket magáévá tenni
valakinek ahhoz, hogy munkánkból profitálhasson. Előadásokat, konferenciákat, táborokat és más különböző programokat szervezünk az egyetemi képzés
kiegészítésére és elősegítésére. Részt vehetsz mentorprogramunkban, és te
magad is mentorrá válhatsz!
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Nyitott, érdeklődő és fejlődni vágyó.

A FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) a világ egyik legnagyobb keresztény diákszervezetének a magyarországi diákköre. A FÉK-ben nincsenek tabuk, a téma az ÉLET,
ami sokkal tartalmasabb annál, mint amit valaha elképzeltél! Életvezetés, értelmi- és érzelmi intelligencia, kapcsolatok, vezetés a témáink. FÉK-es diáknak lenni
jó, semmihez sem fogható! A világ kitágul, és az élet filmje hirtelen szélesvásznon
kezd peregni előtted.
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https://www.facebook.com/studiumgenerale70; info@studiumgenerale.hu,
www.studiumgenerale.net

Studium
Generale
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

2021.09.24 12:00-ig, a standolások alkalmával egy jelentkezési form
kitöltésével.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Középiskolás diákok ingyenes érettségire való felkészítésével.

Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

aktív, céltudatos, kitartó, önzetlen és lelkes

Remek társaság, színes programok, szakmai fejlődés és igazi családi hangulat vár
az egyetem hivatalos érettségi előkészítőjét működtető diákszervezetben. 1970 óta
segítjük a ingyenesen a középiskolás diákokat, hogy elérjék céljaikat és bekerüljenek álmaik felsőoktatási intézményébe. Ha egyetemi éveidet egy nagyszerű társaságban szeretnéd eltölteni, ahol szakmailag fejlődhetsz és kipróbálhatod magad
programok szervezésében, emelett pedig jót is szeretnél cselekedni, akkor a Studium Generale diákszervezetben a helyed.
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Facebook: https://www.facebook.com/bcejeg, Honlap: jovotepitok.hu, Email: info@jovotepitok.
hu

Jövőt Építők
Generációja
Corvinus
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezni a weboldalunkon keresztül tudsz, minden félév első hetében.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Diákszervezetünk tehetséggondozással foglalkozik, amelyet a JÉG
Diploma rendszer, a kurzusrendszer valamint a látókörbővítő eseményeken való részvétel alapoz meg.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Szakmai fejlődésre vágysz, Célod a kapcsolatépítés, Szívesen kipróbálnád magadat projektekben, Részt vennél izgalmas kurzusokon,
Szeretsz csapatban dolgozni, Bővítenéd látókörödet”
Diákszervezetünk missziója, hogy a tehetséges és
fejlődni vágyó fiatalokat felkutassa, és olyan környezetet biztosítson nekik, amelyben a legjobbat
tudják kihozni magukból.
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Facebook: LucaPacioliTarsasagBCE
Instagram: lucapaciolitarsasagbce Honlap: http://tarsasag-bce.pacioli.hu/

Luca
Pacioli
Társaság BCE
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezni a Társaságba az őszi félév során megrendezésre kerülő felvételi eljárásunkon lehet, a tagfelvétel írásbeli és szóbeli fordulóból, illetve
próbaidőszakból áll. Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Célunk egy erős szakmai-baráti közösség megteremtése, amely lehetőséget teremt nem pusztán értékes emberi kapcsolatok kialakítására, hanem az egyetemi képzésen túlmutató szakmai fejlődésre is, - elsősorban
a számviteli és adózási területen belül.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

A számvitel és adózás iránt érdeklődő elsőéves és másodéves hallgatókat,
elsődlegesen pénzügy és számvitel szakról, de szeretettel várunk minden
olyan hallgatót, akit érdekel a számvitel és az adózás világa.
A Luca Pacioli Társaság Magyarországon az első diákszervezet, amely a számviteli és adózási
szakterülettel foglalkozik, szakmai programját és teljes működését ezen területek köré építi.
Tagjaink egy, az egyetemi képzést kiegészítő, hat féléven átívelő képzési rendszerben vehetnek
részt, melynek keretében megismerkedhetnek az adótanácsadás és a könyvvizsgálat világával, illetve a bankszektor sajátosságaival is. A színvonalas megvalósítás érdekében szakmai kurzusaink
az adott területek legkiválóbb piaci szereplőivel együttműködésben kerülnek megrendezésre.
Tevékenységünk és célrendszerünk túlmutat önmagunk fejlesztésén: megalakulásunk óta minden
évben több száz hallgatótársunkat segítjük az egyes szakmai tárgyak vizsgáira való felkészülésben.
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Facebook: https://www.facebook.com/CEMSClubBudapest;
Honlap: http://cemsclubbudapest.com/; E-mail: budapestcemsclub@gmail.com

CEMS Club
Budapest
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A jelentkezés évente egyszer lehetséges november közepén, a jelentkezés szükséges aktuális dokumentumok listáját az őszi szemeszter során tesszük közzé honalunkon.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Szeretnénk alternatívát ajánlani a nyugati business képzések helyett itthon mesterszakot végző BCE hallgatóknak gyakorlati projektek és nemzetközi lehetőségek segítségével.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Nemzetközi orientáció, kreativitás, nyitottság, szorgalom, humor
A CEMS Master’s in International Management program a világ egyik vezető
üzleti mesterprogramja; a Financial Times nemzetközi rangsorában évről-évre a legjobb tíz között szerepel. Az egyéves egyetemi graduális képzés a résztvevő egyetemek, nemzetközi vállalatok és NGO-k multilaterális együttműködésén alapul, számos gyakorlati programból és nemzetközi kiküldetést tartalmaz.
A képzés szakmai minősége és a kapcsolódó közösségi programok miatt a CCB alternatívát jelent a nyugati minőséget itthon kereső mesterszakos hallgatók számára.
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honlap: aiesec.hu, Facebook: https://www.facebook.com/AIESECinHungary,
Instagram: https://www.instagram.com/lc_bce/

AIESEC
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Az aiesec.hu/join oldalon tudtok jelentkezni szeptember 22-ig, ezután egy interjú és egy csoportos problémamegoldó feladat után
akár csatlakozhattok is hozzánk és jöhettek a Bevonó Táborunkba.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Elsősorban vezetőfejlesztéssel foglalkozunk, ami általunk szervezett nemzetközi gyakorlati csereprogramjainkon és fiataloknak
szervezett eseményeinken keresztül valósulnak meg.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Olyan emberek jelentkezését várjuk, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni, ahol az angoltudásuk mellett önmagukat, mint vezetőket is fejleszthetik a HR, marketing, sales, projektvezetés és rendezvényszervezés területein.
Az AIESEC a világ legnagyobb nemzetközi, fiatalok vezette szervezete, amelyet a második világháború után alapítottak a kultúrák közötti megértés, és az emberiség fejlődésének elősegítésére. Az 1972-ben alakuló magyar AIESEC legnagyobb Helyi Bizottsága a
Corvinuson található, és tevékenységünkkel azóta is hozzájárulunk egy jobb, nyitottabb
magyar társadalomhoz és szakmailag kiemelkedő fiatal vezetők kineveléséhez. Tagként
egy féléves projekt részeként tudsz fejlődni, majd később segítünk, hogy te magad is
tudd a saját projektedet vagy csapatodat menedzselni és végig tudd próbálni a diverz
tapasztalati palettát, amit az AIESEC „work hard, play hard” légköre biztosít.
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https://www.facebook.com/corvinusvitaklub

Corvinus
Debate
Society
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Our weekly events are open for all Corvinus students but the topics
are getting more complex every week - therefore the first debate of
the semester is the best to start.
Mivel foglalkozik a szervezet?

We organize formal British Parliamentary debates on a weekly basis.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

- read news regularly
- patient enough to pay attention what others say
- happy to share your own ideas and arguments
- want to improve your critical thinking and wit
- want to improve your public speaking and English
We organize debates every week, that have three parts: first we have a warm-up
workshop about the theme of the weekly meetup (f.e.: Education is society). After
the workshop we have a formal debate about a specific topic in the theme (f.e.:
banning private schools) - this is the core part of our weekly debate meetups. After
the debate judges give constructive feedback on how to become a better speaker
- and our best debaters regularly participate on international debate tournaments
together.
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https://www.facebook.com/corvinuswave , corvinuswave@gmail.com

WAVE
Corvinus
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Kövesd Facebook oldalunkat, ahol minden ezzel kapcsolatos információt megtalálsz, valamint gyere el az Infóestünkre, hogy élőben
is találkozhassanak. Jelentkezni szeptember végéig lehet.
Mivel foglalkozik a szervezet?

A WAVE tagjaiként betekintést nyerhettek a rendezvényszervezés
világába, valódi gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodhattok, miközben egyénileg fejlődtök és egy igazi baráti közösség tagjai lehettek.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Innovatív, lelkes, nyitott, fejlődni vágyó, ambíciózus
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Szervezetünk öt Team-ből áll: Marketing, Rendezvény, HR, Sales és IT. Bármelyik
Team tagjaként legyél is jelen a szervezetben, itt megvalósíthatod a terveidet és
ötleteidet, melyekhez minden támogatást megkapsz.
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Weblap: http://collegeofdiplomacy.com Email: info@collegeofdiplomacy.com
Facebook: https://www.facebook.com/GyakorlatiDiplomaciaSzakkollegiuma/

Gyakorlati
Diplomácia
Szakkollégiuma
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Felvételinket minden évben február-márciusban szervezzük meg, amelynek során a jelentkezőknek egy írásbeli (önéletrajz, motivációs levél és
szakmai feladatok) és egy szóbeli fordulón kell megfelelniük, hogy a szakkollégiumunk tagjaivá válhassanak.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Fő célunk a különféle szakmai programokon, kurzusokon és rendezvényeken keresztül a külpolitika és a diplomácia világának minél mélyrehatóbb
megismerése, valamint egy széleskörű és kritikai rálátás megszerzése
gazdasági, kulturális és általában véve aktuális társadalmi kérdésekben.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Bármelyik egyetemi hallgató jelentkezhet hozzánk, akit érdekel a külpolitika és a nemzetközi kapcsolatok világa, az egyetemen szerzett elméleti
tudás mellett készségeit is szeretné fejleszteni, és szívesen lenne egy motiváló közösség tagja.
„A 2007-ben Gyakorlati Diplomácia Társasága néven alapított szervezetet a Budapesti
Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán tanuló lelkes fiatalok hozták létre azzal
a céllal, hogy elméleti ismereteiket gyakorlati tudással egészítsék ki. A szervezet 2017 óta
akkreditált szakkollégiumként, Gyakorlati Diplomácia Szakkollégiuma néven működik.
Fő motivációnk, hogy a külpolitika és a nemzetközi kapcsolatok területén, olyan gyakorlati és elméleti kompetenciák elsajátítására nyújtsunk lehetőséget, amelyek kiegészítik
tagjaink egyetemen szerzett tudását.”
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hello@evk.hu; evk.hu

EVK
Szakkollégium
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Az EVK-ba alapszakos elsőéves hallgatók jelentkezhetnek, a felvételi
pedig a tavaszi félévben - általában áprilisban és májusban - egy
írásbeli és egy szóbeli fordulóból áll (kizárólag egy szakkollégiumba
lehet leadni jelentkezést).
Mivel foglalkozik a szervezet?

Az EVK Szakkollégium célja, hogy a jövő gazdasági vezetői számára
az egyetemi tanulmányok mellett magas színvonalú gyakorlati képzést biztosítson.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Elhivatott, motivált, talpraesett, érdeklődő, közösségi

Az idén 31 éves EVK Szakkollégiumot 1990-ben alapították a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói Egyetemi Vállalkozói Kollégium néven. Fő fókuszunkban az általános business- és a vezetőképzés áll. Az EVK célja, hogy a Budapesti Corvinus Egyetemen tanulmányokat folytató hallgatók tanrendjét kiegészítve az adott szakterület legelismertebb
oktatóival megrendezett gyakorlatorientált szakmai alkalmak segítségével nemzetközi
viszonylatban is kiemelkedő szaktudással rendelkező embereket képezzen.
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Facebook: https://www.facebook.com/NapkoziHT , Email: napkozionline@gmail.com

Napközi
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Online formban lehet jelentkezni, október elejéig.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Kortárs segítéssel, közösségi és érzékenyítő programok szervezésével (pl.: kerekasztal beszélgetések, társasestek)
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Befogadó, nyitott, szociálisan érzékeny, felelősségteljes és önkénteskedni vágyó embereket keressünk.

A Napközi kortárs segítéssel, érzékenyítő programok szervezésével, társas estek
rendezésével foglalkozik. Munkánk során szorosan együttműködünk az egyetem
pszichológusaival, a Hallgatói Támogatással. Emellett mi tartjuk rendben az E épület alagsorában található Napközi helyiséget, amely a Corvinus pihenő és közösségi
tere.
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Facebook: www.facebook.com/bceocsi honlap: www.bceocsi.com
email: info@bceocsi.com Instagram: www.instagram.com/bceocsi

BCE Öntevékeny
Csoportok
Irodája
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Szervezetünkbe a tavasz félévben van lehetőségetek jelentkezni különféle esti programok és hétvégi táborok során.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Fő tevékenységünk az elsős egyetemi hallgatók bevezetése és integrálása az egyetemi életbe, olyan események keretén belül, mint
a Közgáz Gólyatábor, Közgáz Gólyahajó, Közgáz Gólyabál és egyéb
kisebb események.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Olyan kreatív, nyitott fiatalokat keresünk, akik nem rettennek meg a
kihívásoktól, egy támogató, vidám közösség tagjai lennének és szívesen elsajátítanák a rendezvényszervezés fortélyait.
Az Öntevékeny Csoportok Irodája közel 200 fővel az egyetem egyik legnépesebb
diákszervezete. 1972 óta segítjük az elsőéves gólyák beilleszkedését az egyetemi
életbe különböző programjainkkal. Nagy taglétszámunkból adódóan az instruktortársadalom rendkívül színes, a szervezet pedig szekcióival mindenkinek lehetőséget nyújt a kibontakozásra, illetve önmaga kipróbálására. ÖCSIsnek lenni életérzés,
hiszen egyetemi éveink jelentős részét a szervezettel töltjük nyilvános rendezvényeink, illetve saját összerázó programjaink, workshopjaink alkalmával.
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www.facebook.com/corvinustaxclub

Corvinus Tax
Club
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A jelentkezéshez a Facebook oldalunkon található kérdőívet kell kitöltened illetve, részt venni a félév első esetmegoldóján. Jelentkezési határidő 2021. október 15..
Mivel foglalkozik a szervezet?

Adótanácsadás, adójogi esettanulmányok megoldása.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Eltökélt, szorgalmas, kreatív, adózás iránt érdeklődő, csapatjátékos

Szervezetünk Magyarország egyetlen kifejezetten adótanácsadással foglalkozó
hallgatói szervezete. Célunk, hogy az egyetemi hallgatókkal megismertessük az
adózás világát és egy szűk körű Tagságnak nyújtsunk felsőfokú szakmai képzést.
Tagjaink kis csoportokban valós alapokon nyugvó adójogi esettanulmányokat oldanak meg, emellett tekintélyes szakemberek és cégek előadásain, szemináriumain, valamint érdekes közösségi beszélgetéseken vehetnek részt.
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Health
Economics Circle
(HEC)
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

If you are interested, please send an application email in english to
hec.corvinus@gmail.com with your CV. (We are hiring new members during the whole year.)
Mivel foglalkozik a szervezet?

In practice, we offer the opportunity to get involved in various researches, to participate in economic analysis work, to organize professional conferences, lectures.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

We are waiting for all students who would like to pursue professional activities, who are interested in health economics and feel
committed and committed enough to join us and participate in our
The Health Economics Student Circle was established to bring together and actively involve students with an active interest in health economics in professional
public life and research, as well as to give them the opportunity to be connected
after graduating. Areas of research are broad: disease burden studies, quality of life
studies, cost-effectiveness analyzes, modeling, epidemiology, screening, access to
health services, adequacy of care, health technology analysis, preference studies.
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Társadalomelméleti
Kollégium
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Minden évben tavasszal hirdetjük meg a felvételit, először egy írásbeli majd egy szóbeli fordulóval.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Olyan társadalmi kérdésekről szervezünk kurzusokat magunknak
és nyílt kurzusokat az érdeklődő diákoknak, illetve havi rendszerességgel nyílt előadásokat a Corvinus Egyetemre, évente pedig konferenciákat, amik arra keresik a választ, hogy mitől lehet jobb a világ.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

A felvételi kérdéssor kapcsán alapvetően nem a lexikális tudás a fontos, hanem arra vagyunk kiváncsiak, hogy te hogyan gondolkodsz
társadalmi kérdésekben, éppen ezért várunk mindenkit képzési
szinttől függetlenül.
A Társadalomelméleti Kollégium (TEK) a második legidősebb a ma működő szakkollégiumok közül egy
önszerveződő szakmai közösség, amely tevékeny részese és alakítója a Budapesti Corvinus Egyetem
diákéletének. Szakmai tevékenységünk a körök (kurzusok) köré szerveződik olyan témákbana mint a
politikai gazdaságtan, a posztkoloniális elméletek, a feminizmus, a posztmodern társadalomelmélet,
a városkutatás és az ökológiai közgazdaságtan, de igazából nincs olyan jelenség, amit szerintünk ne
lenne lehetséges és érdemes kritikai pozícióból vizsgálni. A TEK demokratikusan működik, a mindennapi szakmai és közösségi programjainkat közösen találjuk és szervezzük meg, ezek alapját képezik a
különböző munkacsoportok és a heti gyűlések.
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https://www.Facebook: facebook.com/hellohba ,
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Human
Behaviour
Association
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Minden félév elején csatlakozhatsz hozzánk, konkrét időpontért keress meg minket a Facebookon!!
Mivel foglalkozik a szervezet?

Célunk, hogy a HR és a pszichológia iránt érdeklődők a legjobb szakmabeli előadóktól tanulva, családias környezetben fejlődhessenek.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Téged keresünk, ha tanulmányaid után egy tartalmas és ütős önéletrajzot szeretnél letenni a cégek asztalára. Csatlakozz hozzánk,
ha igazi csapatjátékos vagy, proaktívan és lelkesen oldasz meg feladatokat, valamint nyitott vagy a fejlődésre.

Szervezetünk tagjaként jobban megismerheted az employer branding, a vezetőképzés, a szervezetfejlesztés és még sok más HR-rel és pszichológiával kapcsolatos
téma rejtelmeit, akár egy vállalattal együttműködve is. Gyakorlatias kurzusaink kiválóan kiegészítik az egyetemen megszerzett elméleti tudást. Gyere el csapatépítőinkre és ismerj meg minket!
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Iroda helye: 1016 Budapest, Somlói út 49-53.
Honlap: www.mcc.hu Email: info@mcc.hu

Mathias
Corvinus
Collegium
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Jelentkezni a tavaszi félévben lehet, melynek feltételeiről részletes tájékoztatás
a jelentkezési időszakban olvasható a https://mcc.hu/kepzes-egyetemi-program
oldalon
Mivel foglalkozik a szervezet?

Egyedülálló tehetséggondozási programjának lényege, hogy a hagyományos
közoktatást, egyetemi oktatást kiegészítő, magas szintű képzést nyújt nem csupán egy területet érintően, hanem interdiszciplináris jelleggel.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Olyan tehetséges fiatalokat szeretnénk adni Magyarországnak, akik jól ismerik
a nemzetközi folyamatokat, ugyanakkor saját sorsuk mellett a magyarság, az
ország és a szűkebb környezetük jövőjének alakítása kapcsán is felelősen gondolkodnak, és az MCC-től kapott elméleti és gyakorlati tudást, valamint külföldi
tapasztalataikat készek a közösség szolgálatába állítani.

Mathias Corvinus Collegium (MCC) negyed évszázada foglalkozik tehetséggondozással. A Mathias Corvinus Collegium kezdetben a tehetséges középiskolás és
egyetemista tanulók felkarolására összpontosított, a 2000-es évektől kezdődően
azonban fokozatosan bővült képzési kínálatunk, és Magyarország határain kívül, a
Kárpát-medence több pontján is megjelent az MCC.
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https://www.facebook.com/corvinusfolkdance Email: kozgaztanc@gmail.com

Corvinus
Közgáz
Néptáncegyüttes
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Folyamatosan lehet csatlakozni.

Mivel foglalkozik a szervezet?

Néptánc

Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

Szereti a népzenét, táncot és táncházat. A néptánc menő.

A Budapesti Corvinus Egyetem diákszervezeteként működő Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes, 1948 óta működik az egyetem keretein belül. Tagjaink egyetemisták,
fiatal pályakezdő értelmiségiek. Rendszeres résztvevői vagyunk kiemelt országos
és külföldi szakmai fesztiváloknak, az egyetem diákszervezeti életének, különböző
budapesti és országos kulturális eseményeknek.
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Magyar Közgazdasági
Társaság Ifjúsági
Bizottság Corvinus
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

A felvételi időszakaink az őszi félév végén esedékesek. A felvételi egy
írásbeli és egy szóbeli részből áll, minden pontosabb információval
az MKT Corvinus Facebook-oldalán jelentkezünk a félév folyamán.
Mivel foglalkozik a szervezet?

Elsősorban a tagok szakmai/tudományos tevékenységét segíti a
szervezet.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

A szakmája iránt elhivatott, tudásra szomjas, minden ismeretre nyitott, kritikus gondolkodású hallgatókat várunk a szervezetbe.

Az MKT Corvinus a Magyar Közgazdasági Társaság
Corvinus-os diákszervezete. Az MKT-hoz tartozni
rengeteg előnnyel jár, könnyen elérhetjük az ország
legjobb közgazdászait, részt vehetünk az MKT rendezvényein, és lehetőségünk van a szervezet által
különböző felületeken publikálni. A főáramú közgazdaságtani ismeretek halmozása mellett a szervezetünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a tagok megismerhessék a közgazdaságtan határterületeit is.
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elnoksegcomet@gmail.com

Corvinus
Marketing Mester
Társaság (COMET)
Hogyan, meddig lehet jelentkezni?

Tagfelvétel ősszel és tavasszal is tartunk, amelynek során egy háromkörös felvételi folyamaton keresztül nyerhetnek felvételt a marketing mesterképzésen tanuló hallgatók.
Mivel foglalkozik a szervezet?

A diákszervezetünk a tagjainak szakmai fejlődése, kapcsolati hálójának bővítése és a tudásátadás megvalósítása érdekében workshop alapú rendezvényeket, szakmai előadásokat szervez.
Milyen személyeket vártok a szervezetetekbe?

A marketing szakma iránt érdeklődő és elkötelezett, fejlődni vágyó,
motivált, nyitott, csapatjátékos

A COMET, azaz a Corvinus Marketing Mester Társaság a Marketing
mesterszakos hallgatók által 2020-ban alapított diákszervezet a
Budapesti Corvinus Egyetemen, amely összefogja a Marketing
mesterszakos hallgatókat, támogatja őket szakmai fejlődésükben
és a közös identitásuk kialakulásában. A Diákszervezet célja az
egyetemi oktatásra alapozó, azt kiegészítő és naprakész, gyakorlati tudás nyújtása a szervezet tagjainak, illetve lehetőség biztosítása
a hallgatók és a marketing szakma legsikeresebb képviselői közötti tudásátadásra, kapcsolatépítésre és inspirálódásra, amely segíti
a szervezet tagjainak fejlődését és támogatja karrierjük építését. A
Diákszervezet céljainak megvalósítása érdekében együttműködik
a Budapesti Corvinus Egyetemmel, más szakmai és oktatási szervezetekkel és az üzleti élet külső szereplőivel.
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DIÁKSZERVEZET
ALAPÍTÁSA
Ahhoz, hogy egy új diákszervezetet alapíts, nem kell mást
tenned, mint a HÖK által félévente egyszer tartott akkreditációs eljáráson részt venned az alapított szervezeteddel. Az akkreditációról bővebben tájékozódhatsz a
Corvinus HÖK Alapszabályának I. számú mellékletében. A
sikeres akkreditációhoz az Elnökségi Határozatban meghatározott dokumentumokra és kritériumok teljesítésére
van szükség. Az aktuális követelmények minden félévben
ebben a határozatban találhatóak meg. Az akkreditáció
során 5 kategóriára lehet pályázni és bármelyik elnyerése
esetén a szervezet hivatalosan, az egyetem által elismert
diákszervezetként működhet tovább. Az akkreditációs felhívást Neptun üzenetben kapja meg minden hallgató és
egy online form kitöltésével lehet pályázni a különböző
kategóriákba sorolásra.Kategóriánként különböző jogosítványokat szerezhet a szervezet melyek lehetnek: plakát kihelyezés az egyetem hirdetőtábláin, dologi pályázat
megpályázhatósága, Diákszervezeti Ösztöndíj, iroda használata a
diákszervezeti folyosón…
Egyéb kérdésekkel bátran fordulj a Corvinus HÖK
Facebook oldalához!
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IMPRESSZUM
A kiadvány a Hallgatói Önkormányzat koordinációjával, a diákszervezeti és szakkolégiumi közösséggel
együttműködve jött létre egyetemünk gólyái számára, hogy megismerhessék a Corvinus sokszínű szakmai és közösségi életének meghatározó szervezeteit.
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