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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

WIGNER JENŐ SZAKKOLLÉGIUM 

 

1111 Budapest, Irinyi J. u. 1-17. • Kármán Tódor Kollégium 

e-mail: wjsz.bme@gmail.com 

web: wjsz.ktk.bme.hu 

 

Tisztelt HR Vezető! 

Levelemben a BME Természettudományi Kar Cégvilág nevű rendezvényére szeretném felhívni a figyelmét. 

Ennek célja megismertetni a kar hallgatóival az olyan cégeket, ahol matematikusokat és/vagy fizikusokat al-

kalmaznak, valamint közelebb hozni egymáshoz a résztvevő cégeket és potenciális gyakornokaikat vagy al-

kalmazottaikat.  

Tapasztalataink szerint a TTK szakjai iránt érdeklődő középiskolások, de még az ide járó hallgatók nagy része 

sincs tisztában az akadémiai szférán kívül eső elhelyezkedési lehetőségeivel. Ezen a BME szélesebb körben is 

ismert Állásbörzéje sem segít, itt szinte csak mérnököket vagy gazdasági szakembereket kereső cégek képvi-

seltetik magukat. Ezért szervezzük meg hiánypótlásul a Cégvilágot, amelyen matematikusokat és/vagy fiziku-

sokat alkalmazó cégek képviselőinek biztosítunk lehetőséget, hogy röviden ismertessék tevékenységüket. 

Az idei rendezvénnyel kapcsolatos információk:  

 Időpont: 2015. április 15. 16.00-tól (a pontos kezdési időpont függ a résztvevők számától) 

 Helyszín: BME F épület III. lépcsőház 2. emelet 13-as labor (F3213) 

 Fővédnök: Dr. Pipek János, a Természettudományi Kar dékánja 

A résztvevők egy legfeljebb 10 perc hosszú prezentáció keretében ismertethetik cégüket, elsősorban a kö-

vetkező kérdéseket szem előtt tartva: 

 Milyen témákkal foglakoznak a cégnél? 

 Melyek azok a kihívások, amelyek vonzóvá teszik a munkát? 

 Milyen elvárásoknak kell megfelelnie, képzettségekkel (BSc/MSc végzettség, nyelvtudás) kell rendel-

keznie egy potenciális alkalmazottnak? 

 Lehet-e esetleg szakmai gyakorlatot szerezni, diplomamunkát készíteni? 

 Jelent-e előnyt a PhD fokozat? 

Amennyiben cégét érdekelné a rendezvényen való megjelenés, vagy bármilyen kérdése van, várjuk levelét a 

wjsz.bme@gmail.com címre. Részvételi szándékát legkésőbb 2015. március 20-ig jelezze. 

A Cégvilágon való megjelenés ingyenes. 

Tájékoztatásul csatoltam levelemhez egy rövid leírást a BME Természettudományi Karáról és az ott folyó 

képzésekről. 

Budapest, 2015. március 9. 

 

Üdvözlettel:  

 Palotás Julianna 

                                    Szervező 
  BME TTK Wigner Jenő Szakkollégium 
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