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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
2019/2020-as tanévben is tovább tudtunk fejleszteni.
A 2019/2020-as tanév során a pályázat támogatásával megvalósult
kurzusok:
Adatelemzés és -vizualizáció R-ben
Oktatók: Hartvig Áron (CEU Finance MS, MSCI Client Solutions Specialist
Intern), Jakó Fanni (BCE Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemző BSc, eNET
Internetkutató és Tanácsadó Kft. Adatbányászati és Inkubációs Üzletág
Adatbányász gyakornok)
Időpont: 2020 tavasz
A résztvevők képessé váltak önálló statisztikai elemzések elvégzésére, adatok
informatív megjelenítésére, valódi adatbázisok önálló feldolgozására. Ez a tudás
kiemelten fontos empirikus kutatásokhoz, illetve később, a munkaerőpiacon is
előnyt jelent.
A kurzus 90 perces alkalmai intenzív, folyamatos programozási feladatokat
állítottak a hallgatók elé, akiknek már megszerzett elméleti statisztikai és
ökonometriai tudásukat is hasznosítaniuk kellett az órák során. Ezek a
kurzusalkalmak kiegészültek kötelező házi feladatokkal, illetve nagy mennyiségű,
önálló gyakorlási lehetőséggel. A kurzus zárókritériuma egy nagyobb projektfeladat
elkészítése volt.
A kurzuson részt vevők azáltal, hogy megismerkedtek az R programcsomag
statisztikai és ökonometriai alkalmazásaival, a gazdaságtudományi szakma egyik
legtöbbet használt eszközét sajátították el, mely tudást a munkaerőpiac is értékeli és
amely elkíséri őket további akadémiai karrierjük során.

Banki kockázatok kezelése
Oktató: Németh Krisztián (Tanácsadó, Nemzetközi Bankárképző Központ)
Időpont: 2019 ősz
A kurzus során a hallgatók gyakorlatias tudást sajátíthattak el a banki
kockázatkezelés témában. Ez a tudás egyszerre hasznosítható kereskedelmi bankok
kockázatkezelési, modellezési vagy validációs osztályain, valamint a szabályozói
oldalon, így a központi bankokban. A technikai tudás mellett a kurzus hangsúlyt
fektetett a bankrendszer összefüggéseinek megértésére, a makrogazdasággal való
kapcsolataira. A kurzus mind mikroszemléletben, mind a makrogazdaság részeként
bemutatta a bankok működését, a felmerülő kockázattípusokat, illetve
részletesebben tárgyalta a piaci kockázatot, a hitelkockázatot, illetve a működési és
likviditási kockázatot, valamint ezek kezelését.
Az órák során a résztvevők interaktív, közvetlen oktatásban részesültek, lehetőség
nyílt a párbeszédre és a szakmai diskurzusra. A kurzusteljesítés a félév anyagára
épülő szóbeli vizsga volt az oktatóval, amely egyben utolsó tanulási lépésként is
szolgált, a kurzuson részt vevő hallgatóknak ugyanis komplex, a témához
kapcsolódó kérdéseket kaptak, amelyeket a kurzuson elsajátított ismeretek
birtokában, azokat felhasználva tudtak megválaszolni.

Idősorelemzés
Oktató: Madari Zoltán (PhD hallgató, BCE Gazdaságinformatika Doktori Iskola)
Időpont: 2019 tavasz
A kurzus során a résztvevők megismerkedtek az alapvető és középhaladó/haladó
idősorelemzési módszerekkel. A kurzuson megismert módszerek jó alapot
biztosítottak empirikus kutatások végrehajtásához pénzügyi, makrogazdasági és
egyéb gazdasági területeken. A félév során a résztvevők az egyes alkalmakon
röviden megismerkedtek a legfontosabb, lényegi elméleti aspektusokkal, majd
részletesen átvették a gyakorlati alkalmazást. A versenyképes tudás biztosítása
érdekében a gyakorlati alkalmazás során az R programcsomagot használták a
hallgatók.
Mivel a kurzus az idősebb, tanulmányaikban előrébb járó tagokat célozta, ezért
előkövetelmény volt a kurzus felvételéhez az ökonometriában való jártasság, a
kurzus az ökonometriai oktatást gyakorlatilag ott kezdte, ahol a hagyományos
egyetemi tantárgyak véget érnek ezen területen.
A kurzuson rendszeres házi feladatok segítették a hallgatókat a tananyaggal való
haladásban, a kurzus pedig szóbeli vizsgáztatással zárult, melyet minden hallgató
sikeresen teljesített.

Leadership és management a gyakorlatban
Oktató: Beck György (a Vodafone Magyarország korábbi elnöke)
Az oktató sokéves vezetői tapasztalattal rendelkezik, így első kézből tudta
bemutatni azon problémákat, kihívásokat és megoldásukat, amelyekkel egy vezető
döntéshozó munkája során találkozik. A kurzuson emellett több vezetőként
dolgozó vendégelőadó is részt vett. A fő tárgyalt témák az alábbiak voltak:
Csapatépítés és ADER módszer, Projektmenedzsment, a motiváció szerepe a
vezetésben, a sport, a szponzoráció szerepe., a hatékony időgazdálkodás,
leányvállalati működés, döntési jogkörök.
A kurzus gyakorlatias jellegéből adódóan folyamatos, aktív órai részvételt követelt,
emellett pedig a részt vevő tagok a kurzus során csoportos prezentációt készítettek,
melyben egy általuk választott órai tananyagot dolgoztak fel. A kurzuszáró feladat
egy tudományos diákköri konferenciára készült tanulmány minden formai
követelményének megfelelő, 20.000 karakter terjedelmű beadandó írása volt.

Politikai gazdaságtan
Oktató: Sárvári Balázs (Egyetemi tanársegéd, BCE Mikroökonómia Tanszék)
A kurzus során a résztvevők megismerhették a nemzetközi politikai gazdaságtan
mechanizmusait, annak elméletét és gyakorlati formáit, illetve ezek tanulságairól
folytattak párbeszédet az órák során. A kurzus nagyban támaszkodott források
feldolgozására, amelyek nemzetközi tankönyv-standardok, valamint aktuális és
klasszikussá érett tanulmányok köré szerveződnek, illetve nagy szerepet kapott a
résztvevők közötti vita is. A kurzus során terítékre került többek között a
globalizáció, a politikai rend és zűrzavar, illetve menedzsment vonatkozású
kérdések is.
A hallgatók minden heti alkalomra feldolgozták az aktuális olvasnivalót, a kurzus
keretein belül szimuláción vettek részt. A kurzusteljesítés végett a félévet egy
tudományos diákköri konferenciára készült tanulmány minden formai
követelményének megfelelő, 20.000 karakter terjedelmű beadandó írásával zárták.

Viselkedési pénzügyek
Oktató: Neszveda Gábor (Egyetemi tanársegéd, BCE MNB Tanszék)
A kurzus során a hallgatók pénzügyekben megjelenő viselkedési közgazdaságtani
hatásokkal ismerkedtek meg, majd ezen hatásokat valós pénzügyi piaci adatokon,
empirikusan is vizsgálták, eseményelemzés módszertan fókusszal. Ennek
megfelelően a kurzus során közösen megismerkedtek az adatletöltés lépéseivel, az
empirikus elemzésekhez használt STATA programcsomag használatával, illetve az
eredmények bemutatásának, egy tanulmány megírásának kritériumaival. A közös
munka mellett minden résztvevő önállóan dolgozott saját empirikus kutatásán,
amelynek eredményeit a kurzus utolsó alkalmain egy prezentáció, illetve egy
beadandó dolgozat keretei között bemutatott.
A készített beadandó formai követelményeit tekintve 20.000 karakter terjedelmű,
tudományos diákköri konferenciára készült tanulmány minden formai
követelményének megfelelő munka kellett, hogy legyen.

A pályázati program elemei közül a kurzusokon kívül az idén
megvalósult nyilvános gazdasági vitaközpontú előadást is ki kell
emelnünk. Az alkalom minden érdeklődő hallgató számára lehetőséget
biztosított, hogy egy aktuális gazdasági témába bepillantást nyerhessen.
A 2020/2021-es tanév során szervezett nyílt szakmai vitaest:
A digitális stratégia eredményei 2020-ban
Előadók:
Hegedüs Éva, a Gránit Bank Zrt. elnök vezérigazgatója.
Jendrolovics Péter, a Gránit Bank Lakossági Igazgatóságának
ügyvezető igazgatója.
Moderátor:
Szekeres János – FAKT Szakkollégium
Helyszín és időpont: FAKT Szakkollégium élő közvetítés (Facebook),
2020. november 24.
Az előadás kerekasztal-beszélgetése során a vendégek beszéltek saját
szakterületük szemszögéből többek között a Gránit Bank 2020-as
válságkezeléséről és digitális stratégiáinak eredményeiről ebben az
időszakban, a kereskedelmi bankok pandémia miatti átalakulásáról,
valamint választ adtak a moderátor vita-jellegű kérdéseire is. Az előadás
végén közönségi kérdésekre is lehetőség volt, az online megvalósítás
miatt a moderátor tette fel az írásban érkezett kérdéseket.

