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A Nemzeti Tehetség Program évről évre segíti a FAKT 

Szakkollégium működését, szakmai és közösségi 

tevékenységét, tehetséggondozó munkáját. E 

tehetséggondozó munka gerincét szakmai 

kurzusrendszerünk adja, amelyet a pályázatnak 

köszönhetően a 2018/2019-es tanévben is tovább tudtunk 

fejleszteni. 

A 2018/2019-es tanév során a pályázat támogatásával 

megvalósult kurzusok: 

Bevezetés a STATA használatába 

Oktató: Tőkés László – egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus 

Egyetem, Makroökönómia Tanszék 

Időpont: 2018 ősz 

A kurzus a STATA statisztikai-ökonometriai programcsomag 

használatával ismertette meg a hallgatókat. Az alapvető funkciók 

és egyszerűbb statisztikai számítások megismerése mellett a 

hallgatók megismerkedtek a nagyobb, nyers adatbázisokhoz, a 

különböző regressziós problémákhoz, illetve az adatvizualizáció 

témaköréhez kapcsolódó parancsokkal, szintaxisokkal. A kurzus 180 

perces alkalmai intenzív, folyamatos számítógépes 

feladatmegoldásra támaszkodtak, kiegészítve kötelező házi 

feladatokkal, illetve nagy mennyiségű, önálló gyakorlási 

lehetőséggel. A kurzus zárókritériuma egy nagyobb projektfeladat 

elkészítése, egy ökonometriai probléma önálló vagy csoportos 

megoldása és vizualizálása volt. 

A kurzuson résztvevők biztos tudást szereztek a programcsomag 

használatát illetően, amely által a későbbiekben önálló elemzési 

feladatok elvégzésére válnak képessé. E tudás empirikus 

tudományos kutatások során hasznosítható, illetve később, a 

munkaerőpiacon is előnyt jelent a hallgatók számára. 

  



 

Educate 

Oktató: az Educate Hungary Kft. munkatársai 

Időpont: 2018 ősz 

Az angol nyelvű kurzus célja a résztvevők úgynevezett soft skilljeinek 

fejlesztése volt. A résztvevők az Educate munkatársainak 

segítségével megismerkedtek számos olyan kihívással és 

kérdéskörrel, amellyel egy vezető nap mint nap találkozik. Ennek 

megfelelően a tréningszerű kurzusalkalmakon foglalkoztak többek 

között a tárgyalástechnikával és a meggyőzéssel, a 

konfliktuskezeléssel, a probléma megoldó és a prezentációs 

készségek fejlesztésével. A gyakorlati feladatok mellett pedig olyan 

aktuális témaköröket is feldolgoztak, mint például az agilitás, a 

különböző vezetési stílusok vagy az innováció. A kurzus teljesítése 

folyamatos önálló- és csapatmunkát igényelt a résztvevőktől, 

továbbá a teljesítés kritériuma volt még egy nagyobb 

projektfeladat megoldása, amely során a hallgatók egy a 

kurzustartók által feladott komplex problémára dolgozták ki saját 

megoldásukat, majd prezentálták azt a cég munkatársaiból álló 

zsűri előtt. 

A kurzus eredményeként a résztvevők olyan tudással és 

tapasztalatokkal gazdagodtak, amely a későbbiekben, például 

vezető pozíciók esetén nagy előnyt biztosít számukra a 

munkaerőpiacon. 

  



 

Viselkedési 

közgazdaságtan 

Oktató: Tóth László – 

egyetemi docens, 

Budapesti Corvinus 

Egyetem, 

Összehasonlító és 

Intézményi 

Gazdaságtan Tanszék 

Időpont: 2019 tavasz 

A viselkedési közgazdaságtan a közgazdaságtudományok 

interdiszciplináris jellegű, többek között a pszichológia és a 

szociológia ismereteit is magába foglaló terület, amely jelentősége 

napjainkban egyre nagyobb. A tavaszi angol nyelvű kurzus 

résztvevői e terület legújabb, legizgalmasabb eredményeit 

ismerhették meg. A hallgatók betekintést nyerhettek például a 

csoportos preferenciák, az irigység és a viselkedési pénzügyek 

témaköreibe is. A kurzus úgynevezett problem based learning 

módszertan alapján zajlott, melynek keretében a hallgatók önálló 

felkészülés és a releváns szakirodalom feldolgozása alapján 

közösen, egy valódi probléma megoldásán keresztül tárgyalták az 

egyes témaköröket. A kurzus teljesítése folyamatos önálló 

felkészülést igényelt, valamint záró kritériumként a hallgatók egy 

20.000 karakter terjedelmű angol nyelvű tanulmányt is elkészítettek. 

A kurzus résztvevői megismerkedtek a közgazdaságtudomány egy 

jelentős területével, illetve annak legújabb kutatási eredményeivel. 

A kurzuson folyó kiemelkedően részletes szakirodalmi 

megalapozású munka eredményeként képessé váltak a témában 

önálló kutatások lefolytatására is. 

  



 

A pályázati program elemei közül a kurzusokon kívül az idén 

megvalósult nyílt vitaalkalmat is ki kell emelnünk. A vitaest 

minden érdeklődő hallgató számára lehetőséget 

biztosított, hogy egy aktuális gazdasági témába 

bepillantást nyerhessen, több, különböző álláspont 

megismerésével és saját nézőpontjának kialakításával. 

A 2018/2019-es tanév során szervezett nyílt szakmai vitaest: 

Magyarország energiamérlege 

Előadók: 

Dr. Aszódi Attila – egyetemi tanár, 

Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem; 

korábban a Paksi Atomerőmű 

kapacitásának fenntartásáért 

felelős kormánybiztos, államtitkár 

Dr. Kaderják Péter – nergiaügyekért 

és klímapolitikáért felelős 

államtitkár; kutató főmunkatárs, 

Regionális Energiagazdasági 

Kutatóközpont 

Moderátor: Papp László – FAKT Szakkollégium 

Helyszín és időpont: Budapesti Corvinus Egyetem, 2019. május 6. 

A gazdasági témájú vitaalkalom fő kérdése az volt, hogy 

Magyarország számára melyik alternatíva lehet reális, előnyös, 

kifizetődő, a megújuló energia vagy az atomenergia. Az 

eseményen színvonalas, konstruktív vita alakult ki, számos különböző 

álláspont és érv elhangzott, így a részvétel mindenki számára 

hasznos és tanulságos volt. 


