
 
 

DOCTORAL STUDENT ASSOCIATION OF THE UNIVERSITY OF PÉCS 

A Doctoral Workshop nevezetű rendezvény 2016. november 25-27. között került 

megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem jóvoltából. Az egyetemünk Gazdaságtudományi 

Karáról öt doktorandusz vett részt a jeles eseményen, név szerint Mgr. Halasi Dániel, Mgr. 

Nagy Nikolett, Mgr. Szabó Dávid, Mgr. Szobi Ádám és Mgr. Vlacsek Dominika. A rendezvény 

célja volt az oktatók és a 

doktoranduszhallgatók közötti 

kapcsolatépítés és tudás 

megosztásának segítése a Pécsi 

Tudományegyetemen. Továbbá 

a szervezők nagy figyelmet 

fordítottak az Erasmus, az 

Erasmus+ programok 

előkészületének és különböző 

konferenciák, illetve szakmai 

rendezvények bemutatásának. 

A plenáris előadások keretein belül bemutatásra kerültek a doktorandusz programok, melyek 

jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen folynak, ill. megvitatásra került néhány változtatás, ill. 

gyakorlat, melyek ezen programok javításában hivatottak segíteni. 

A plenáris előadások angol nyelven folytak, 

mivel nemcsak Magyarországról (University of 

Pécs, Corvinus University of Budapest), hanem a 

környező országokból is érkeztek doktorandusz-

hallgatók, például Horvátországból (University 

of Zagreb, University of Osijek, University of 

Zadar), Szlovákiából (Slovak University of 

Technology in Bratislava, Constatine the Philosopher University in Nitra, J. Selye University) 

és Lengyelországból. Az első plenáris előadást Dr. Bazsa György tartotta, aki a doktoranduszi 

képzés jelenlegi és jövőbeni vonatkozásairól beszélt (The present and the future of the doctoral 

training). A másik plenáris előadást Dr. Domány György tartotta, aki a PhD fokozattal 

rendelkezők munkaerő-piaci helyzetéről beszélt (The PhD degree in the labor market). A 



 
harmadik plenáris előadást Dr. Tarrósy István tartotta, aki a nemzetközi együttműködési 

lehetőségekről beszélt (International cooperation opportunities).  

A plenáris előadásokat 

megelőzően és követően, 

valamint a szünetekben, 

rengeteg lehetőségünk nyílt 

összeismerkedni a 

szervezőkkel, új kapcsolatokat 

kiépíteni és megismerkedni 

doktorandusz hallgatókkal 

más-más országokból. 

Nagyon élveztünk az ott 

eltöltött három napot. Reméljük, a konferencia a jövőben hozzájárul a két egyetem közötti 

szorosabb együttműködéshez és a kooperációhoz. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Podujatie pod názvom Doctoral Workshop sa konalo od 25. až do 27. novembra 2016 na 

Univerzite v Pécsi. Naša univerzita bola zastupovaná piatimi doktorandmi z Ekonomickej 

fakulty (Mgr. Dániel Halasi, Mgr. Nikoleta Nagyová, Mgr. Dávid Szabó, Mgr. Ádám Szobi 

a Mgr. Dominika Vlacseková). Cieľom akcie bola uľahčiť budovanie vzťahov medzi 

univerzitnými profesormi a doktorandmi. Okrem toho organizátori venovali veľkú pozornosť 

programom Erasmus a Erasmus+ a tiež príprave konferencií a odborných udalostí. 

V rámci plenárnych prednášok boli prezentované doktorandské študijné programy, ktoré 

v súčasnej dobe prebiehajú na univerzite, resp. boli diskutované také témy, s pomocou ktorými 

sa snažia zlepšovať doktorandské študijné programy. Plenárne prednášky boli prednášané 

v anglickom jazyku z dôvodu, že doktorandi prichádzali nielen z Maďarska (University of 

Pécs, Corvinus University of Budapest), ale aj zo susedných krajín, ako z Chorvátska 

(University of Zagreb, University of Osijeku, University of Zadar), Slovenska (Slovenská 

vysoké učení technické v Bratislave, Constatin univerzity Filozofa v Nitre, J. Selye University) 

a Poľska.  

Prvá plenárna prednáška bola o súčasnosti a budúcnosti doktorandského vzdelávania (The 

present and the future of the doctoral training). Prednášku prednášal Dr. György Bazsa. Druhú 

plenárnu prednášku prednášal Dr. György Domány, ktorý hovoril o situácií absolventov 

doktorandského štúdia na trhu práce (The PhD degree in the labor market). Tretia plenárna 

prednáška bola o možnostiach medzinárodnej spolupráci (International cooperation 

opportunities), ktorú prednášal Dr. István Tarrósy. 

Počas plenárnych prednášok sme mali príležitosť stretnúť sa s organizátormi podujatia, mali 

sme možnosť budovať nové vzťahy a porozprávať sa s doktorandmi z rôznych krajín. Naozaj 

sme užili tie tri dni, ktoré sme tam strávili. Dúfame, že konferencia prispeje k užšej spolupráci 

medzi univerzitami. 

 


