Szakmák Napja 2017. november 14. (kedd)
Délelőtti programok a 11. és 12. évfolyam számára
9 órakor kezdődő kerekasztal-beszélgetések

1.

3.

Informatika kerekasztal 1.

Építészmérnök

Gross Péter, Wirth Andor

Csáji Attila

Egy villamosmérnök és egy menedzser-informatikus.
Szoftverfejlesztésben dolgoznak a dokumentumfelismeréstől a
traffipaxon át a távközlésig. Közben egyetemen tanítanak és
tanulnak is.

2.

Orvos kerekasztal

Szociális munkás, terapeuta

dr. Baranyai Árpád, dr. Kanakaridisz Nikosz

Üveges Tamás

Kinek érdemes az orvosi pályát választania? Erről mesél egy
érsebész-radiológus, aki kül-és belföldön is dolgozott, és egy
kardiológus, aki klinikai gyógyszerkutatásban is részt vesz.

4.

Természettudományos kutatás I.:
vegyész, biológus
5.

Nagygyörgy Viola, Pató Zsuzsanna
Vegyész kutatóként napelemekkel és a klímaváltozással,
biológusként paleoökológiával és molekuláris biológiával
foglalkozó vendégeink a tudományos pálya lehetőségeiről
mesélnek Japántól Budapestig.

9.

Oláh László
Közgazdász, területei: innováció, befektetések menedzselése,
stratégiai tanácsadás. Jelenleg oktat és egy közösségi irodát
(CoWorking) menedzsel.

6.

Radó János, Szász Krisztián
Mit csinál egy életvidám elméleti szilárdtestfizikus, és
hogyan dolgozik egy nano- és mikroszenzorokat fejlesztő
kutató?

Jogász kerekasztal
8.

dr. Gyugyi Csilla, dr. Benke Gábor
A jogász lehet ügyész, ügyvéd, bíró, jogtanácsos... Mit
csinálnak ők? Kinek ajánlható a jogi pálya?

Képzőművész kerekasztal

Turizmus-vendéglátás

Hemrik László (Ludwig Múzeum),
Szabics Ágnes (Új Budapest Galéria, Bálna),
Schopp Ildikó (Műcsarnok),
Szerencsés Rita (MOME)

Fügedi Áron, Bedő Krisztina

Három múzeumpedagógus és egy szakmenedzser
munkájukról, valamint arról mesélnek, hogy milyen a hazai
és a határon túli kortárs művészet helyzete, a fiatal
alkotóművészek kapcsolata a közönséggel, és milyen a
galériák helyzete.

Diplomata
Kovács István
11.

Milyen munka folyik a Heim Pál Gyermekkórház
Mentálhigiéniai Központjában? Mit csinál egy kórházi
szociális munkás? Szerteágazó munkájáról kérdezhetjük
vendégünket.

Természettudományos kutatás II.:
fizikus

Közgazdász
7.

Épületeket tervez, de kivitelez is, dolgozott
várostervezésben, és statikusként is. Az építészmérnök
lehetőségeinek széles palettájáról tud mesélni.

Karrierdiplomata, volt római és NATO nagykövet, egy ideig
Göncz Kinga kabinetfőnöke , jelenleg pedig szakmai
főtanácsadó a Protokoll Osztályon, kiemelt nemzetközi
rendezvények szervezésével foglalkozik.

10.

Turizmus és vendéglátás. Két vendégünk sok évnyi
tapasztalat után számol be arról, mit is jelent ez a két szó és
mit lehet kezdeni egy ilyen irányú végzettséggel. Fügedi Áron
a két éve a legjobb európai szállodának választott Four
Seasons Gresham Palace-ban dolgozik, míg Bedő Kriszta
néhány év szállodás, vendéglátós munka után közel egy
évtizeden át volt az olasz Lavazza kávégyártó cég
magyarországi ügyvezetője.

11 órakor kezdődő kerekasztal-beszélgetések
Mérnök kerekasztal

Informatika kerekasztal 2.
Paksy Patrik és Serfőző Dávid
1.

3.

5.

7.

A nagy rendszerek: bankok, távközlési rendszerek stb.
szoftvereivel foglalkozó mérnökök munkájáról mesélnek

Péter Norbert, Vas Mihály András
2.

A nap- és szélerőműveket telepítő energetikus és a
zajszint- és rezgésmérő teremakusztikus is "mérnök".
Mi az azonos, és mi a különböző a munkájukban?

Egészségügyi kerekasztal

Pszichológus kerekasztal

Dr. Fogarasi-Grenczer Andrea, Dudás Réka,
Kolozsi Renáta

Borbáth Katalin, Egri Tímea

Az egészségügyben nemcsak orvosok vannak, hanem sok
olyan szakember is, aki nélkül megállna a kórházban az élet.
Az ő munkájukról mesél egy oktató, egy szülésznő és egy
védőnő.

4.

A pszichológus dolgozhat magánrendelésen, családsegítő
szolgálatnál, iskolapszichológusként, lehet tréner, coach,
vagy a média szakértője. Emellett taníthat a közép- és
felsőoktatásban is. Sokszínű munkájukról mesélnek
vendégeink.

Média kerekasztal

Alkalmazott matematikus

Joób Sándor, Winkler Róbert

Árendás Ákos Tuzson

Vendégeink neve talán nem ismeretlen. Joób Sándor
belpolitikai újságíró, Winkler Róbert szakújságíró, autós,
városi fauna és könnyűzenei témában. Az internetes és a
nyomtatott sajtó világáról kérdezhetjük őket.

6. Vendégünk aktuárius, matematikus, közgazdász, biztosítási
szakember egyszerre. Milyen munka folyik a bankok,
biztosítók, tanácsadó cégek világában?

Rendező, operatőr, producer kerekasztal

Szabad bölcsész kerekasztal (11:30-tól)

Diószegi Judit, Kapitány Iván

Réz Anna, Hermann Zsuzsa, Vér Ádám,
Galicza Péter, Kálmán László

Hogyan készül egy film? Milyen kihívásokkal és
lehetőségekkel találkozhattok ebben a szakmában? Mikor
érdemes ezt az irányt választanotok? Ilyen és hasonló
kérdésekről beszélgethettek két vendégünkkel, akik a hazai
filmes szakma elismert tagjai.

8.

Vendégeink elsősorban szabad bölcsészeket tanítanak. Van
köztük filozófus, médiatudománnyal, vallástudománnyal,
illetve elméleti nyelvészettel foglalkozó szakember. Meg lehet
tudni tőlük, milyen a munkája és az életmódja egy ilyen
szakembernek, mit kell tudni, hogyan és mennyit kell dolgozni
egy jól fejlett karrierhez.

13 órakor kezdődő fakultatív programok
„Na mi a pálya?” - Kiscsoportos pályaorientációs foglalkozás
1.

Nemeskéri Péter és Kováts Szabolcs pszichológusok
A másfélórás, interaktív foglakozáson, beszélgetéseken, tesztek kitöltésén keresztül egy lépéssel közelebb kerülhetsz a sikeres
pályaválasztáshoz. Ahhoz, hogy a számodra legjobb döntést hozd, fontos a különböző foglalkozások, szakmák és önmagad
megismerése. Ebben szeretnének neked segíteni vendégeink.

Beszélgetés tájépítészet szakos egyetemistákkal (Szent István Egyetem)
2.

Kovács Laura, Imre Lili
Minden érdeklődőt várunk, aki már hallott arról, vagy aki még nem, hogy mit csinál egy tájépítész, vagy esetleg azokat, akik még
nem tudták eldönteni, hogy a humán vagy a reál tárgyaikat kedvelik jobban. Merthogy ebben a szakmában nem is kell választani
közülük. Vendégeink a Berzsenyi humán tagozatára jártak, 2015-ben érettségiztek.

