Kérjük, engedje meg, hogy röviden bemutassuk az ELTE Társadalomtudományi Karának
nemrégen – 2008-ban – indított Alkalmazott közgazdaságtan alapszakját. Magyarország
legrangosabb és világszerte legismertebb egyetemét természetesen nem kell bemutatnunk, de
néhány szóban szeretnénk felkelteni érdeklődésüket az Egyetem közgazdasági oktatása iránt.
A magyar szóhasználatban nagyon tágan értelmezett közgazdaságtanon belül gyakran nehéz
eligazodni abban, hogy az egyes szakok mit is jelentek pontosan. A mi szakunkon a leginkább
elemző közgazdaságtannak nevezett (nemzetközileg economics-ként ismert) részt tanítjuk.
Magyarországon jelenleg ez az egyetlen olyan intézmény, ahol a nyugati oktatási
szokásoknak megfelelően az úgynevezett üzleti iskoláktól teljesen függetlenül tanítják ezt a
tudományágat, és hisszük, hogy ez már önmagában is az egyik záloga a minőségi képzésnek.
Mindezen felül az itteni oktatásnak van néhány olyan specifikuma, amely alapvetően
ellentétes az általános magyar felsőoktatási tendenciákkal, ezért ezekre is szeretnénk felhívni
a figyelmet. Szakunkon ragaszkodunk a kis csoportos, szeminarizált oktatáshoz, és mivel a
közgazdaságtan tudománya elsősorban gondolkodásmód, amit csak alapos gyakorlással lehet
elsajátítani, nagy hangsúlyt helyezünk a folyamatos évközi munkára. A szakon oktatók nem
saját tankönyveiket vagy jegyzetiek oktatják, hanem olyan világszerte használt kipróbált és
már bizonyított tankönyvek fordításaiból, amelyek biztosítják, hogy a nálunk végzettek
ugyanolyan tudással rendelkeznek, mint nyugati vezető egyetemek hasonló szakján végzett
hallgatói. Tantervünket egyben, a tárgyakat összehangolva tervezhettük meg.
A fentiek, és az a tény, hogy minden erőnkkel támogatjuk, hogy hallgatóink szerezzenek
külföldön is tapasztalatokat minden bizonnyal segítették, hogy az első három végzett
évfolyamunk közül többen világszinten is magasan jegyzett közgazdasági mesterképzéseken
folytatták tanulmányaikat. Mára az eddig végzett évfolyamok tapasztalatai alapján bátran azt
is kijelenthetjük, hogy a nálunk legjobbak Európa vezető egyetemein a legjobbak között
teljesítenek. Természetesen nem mindenki megy külföldre azok közül, aki nálunk végez,
többen saját közgazdasági elemző mesterszakunkon, vagy más magyar felsőoktatási
intézményben folytatják tovább tanulmányaikat. Az itt megszerzett a munkaerőpiacon is
kamatoztatható, amit mi sem bizonyít jobban annál, hogy a szak indulás óta egyre nő azon
cégek száma akik kimondottan nálunk tanuló diákok között keresnek maguknak
gyakornokokat.
Az eltecon.hu honlapon részletesebben olvashatnak rólunk. Az érdeklődőket várjuk az
„ELTEcon felvételi” Facebook-oldalon, és kérdéseket örömmel fogadunk az
eltecon@tatk.elte.hu címen.

