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Rektori köszöntő
A Pannon Egyetem jogelődjének 1949. évi alapítása óta sokszor 
és nagyot változott a világ, de a tekintélyt parancsoló múltú in-
tézmény, dacolva a kihívásokkal, a régió társadalmi-gazdasági 
életének megkerülhetetlen tényezője, nemzetközileg is elismert 
felsőoktatási intézmény maradt. Egyetemünket kiemelkedő szín-
vonalú tudományos tevékenység és minőségi, jól használható 
tudást nyújtó képzések jellemzik, az egy oktatóra vetített kuta-
tás-fejlesztési eredményesség tekintetében pedig országosan is 
a legjobbak vagyunk. Ugyanakkor emberléptékű, családias kör-
nyezetben hagyományaink mentén a közösségek kialakítására, 
megőrzésére is kiemelt figyelmet fordítunk, továbbá a Veszprém 
Európa Kulturális Fővárosa 2023 programra való felkészülés in-
tézményünk valamennyi polgára számára új lehetőségeket és él-
ményeket kínál.

Dr. Gelencsér András
rektor

Tartalomjegyzék
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Miért a Pannon 
Egyetem?

A Dunántúl és a Balaton környékének 
meghatározó egyeteme, inspiráló 
természeti és történelmi környezetben 
tanulhatsz.

1.
Széles képzési kínálat a munkaerőpiac 
igényeinek megfelelően, 
gyakorlatorientált képzések.

2.
3.

Aktív hallgatói élet és korszerű 
kollégiumok, sokféle sportolási 
lehetőséggel.4.

Nemzetközi színvonalú oktatás és 
kutatási lehetőségek szakmailag 
elismert oktatókkal.

5.

Számos nemzetközi tanulmányi és 
ösztöndíj lehetőség.

6.
Részvételi lehetőség kutatási és 
fejlesztési projektekben.7.

Szoros együttműködési lehetőség 
a régió gazdasági szereplőivel és 
önkormányzataival.

8.

Hazai és nemzetközi hallgatóbázis, 
sokféle emberrel és kultúrával 
ismerkedhetsz meg!
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Helyszínek
Kőszeg

Veszprém

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

• gyakorlatközpontú humán és társadalomtu-
dományi képzések

• kiscsoportos, személyre szabott oktatás
• problémacentrikus, több tudományterület 

módszereit és eredményeit összekapcsoló 
kurzusok

• kiterjedt nemzetközi kapcsolatok, részvételi 
lehetőség nemzetközi kutatásokban

• történelmi környezet, az egyik legszebb ma-
gyar kisvárosban

• az egyetem egyetlen nem veszprémi székhelyű kara
• gyakorlatorientált képzés (duális formában is)
• képzett, tapasztalt oktatók az akadémiai és az ipari 

világból
• széles ipari kapcsolatrendszer
• részvételi lehetőség járműfejlesztési projektekben
• kiemelt ösztöndíj lehetőségek

• alap- és mesterképzési szakok a gazdaságtudomány, 
az informatikai- és mérnöki tudományok területén

• felsőoktatási szakképzések: turizmus-vendéglátás, 
pénzügy és számvitel, mérnökinformatikus

• duális képzések
• tehetséggondozó program és kiváló mentorhálózat
• családias légkör, pezsgő hallgatói élet

• a Pannon Egyetem székhelye
• nagy múltú város történelmi atmoszférá-

val
• inspiráló természeti környezet
• aktív hallgatói élet, fesztiválok a városban 

és a Balaton-parton
• Veszprémben 4 egyetemi kar található: 

Gazdaságtudományi Kar, Modern Filoló-
giai és Társadalomtudományi Kar, Műsza-
ki Informatikai Kar, Mérnöki Kar

https://pek.uni-pannon.hu/

https://zek.uni-pannon.hu

https://uni-pen.hu

https://uni-pannon.hu
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Gazdaságtudományi Kar

Elérhetőségek
www.gtk.uni-pannon.hu

felveteli@gtk.uni-pannon.hu

+36 88 624 860

A Marketing Fókuszlabor modern, in-
novatív hátteret biztosít a kvalitatív ku-
tatásokhoz ideértve a fókuszcsoportos 
interjúkat és a szem mozgását követő 
kutatásokat. Segítséget biztosít part-
nereknek, cégeknek és más intézmé-
nyeknek a döntéshozási folyamatok-
ban.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 
hazai viszonylatban az egyik legváltozatosabb 
képzési kínálattal rendelkezik: 4 felsőoktatási 
szakképzés, 11 alapképzési szak (ebből 4 angol 
nyelven) és 10 mesterszak (ebből 2 angol nyel-
ven) közül választhatsz. Oktatásunk szerkezete 
lehetővé teszi a nagyfokú átláthatóságot és át-
járhatóságot, vagyis rugalmasan kiegészítheted 
tanulmányaidat más szakterülethez tartozó is-
meretekkel, sokoldalúbbá téve így szakmai felké-
szültségedet. 

A Gazdaságtudományi Karon kiemelten kezeljük az idegen nyelvű és 
idegen nyelvi képzést. Az egyéni képességek kibontakoztatását támoga-
tó csoportlétszámmal, közvetlen hangulatot teremtve, nemzetközi kör-
nyezetben folyik az oktatás. 

Hangsúlyos szerepet szánunk a tehetségmenedzsmentnek és az ország-
ban egyedülálló mentor programot működtetünk. Aktív vállalati kapcso-
lataink révén változatos lehetőségeket biztosítunk a szakmai gyakorlat 
eltöltésére.

Miért a PE-GTK?
• széles képzési paletta üzlet, menedzsment és közgazdaság terén
• gyakorlatorientált duális képzések
• közvetlen hangulatú, kis csoportos órák
• karrierépítő mentorprogram
• vállalati kapcsolatok a szakmai gyakorlat megszerzésére
• nemzetközi környezet, alap-és mesterszakok angol nyelven is

Marketing fókuszlabor
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Mérnöki Kar

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara dinamikus, innovatív oktatásának és 
modern szemléletmódjának köszönhetően Magyarország egyik legjobb 
mérnöki képzését biztosítja.

A Pannon Egyetem Mérnöki Kara célul tűzte ki, 
hogy a klasszikus mérnökképzés elismert érté-
keit és hagyományait megőrizve új tudomány-
területek felé nyisson, képzési profilját – mind 
szerkezeti, mind tartalmi szempontból – a társa-
dalom mindenkori igényeihez igazítsa, s eközben 
továbbra is az általa művelt tudományterületek 
országosan sőt nemzetközileg elismert képvi-
selője maradjon.

A Mérnöki Kar vegyészmérnöki képzéseit a brit Institution of Chemical 
Engineers (IChemE) munkatársai - a közép és kelet-európai országok 
képzései közül első és ezidáig  egyetlenként akkreditálták, így a meg-
szerzett  vegyészmérnöki diplomákat (Bsc és MSc) a brit Nemzetközös-
ség országaiban és az Egyesült Államokban is elfogadják.
Kutató Kar - Minőségi képzésének, kutatásainak és a modern tudás al-
kalmazásának köszönhetően a Kar az iparban is elismerésre méltó hír-
névre tett szert. Kutatási tevékenységeinek az egyetem multidiszcipli-
náris kutatóközpontjai biztosítanak helyet és felszerelést.

Elérhetőségek
www.mk.uni-pannon.hu

mkdekani@almos.uni-pannon.hu

+36 88 624 743

Miért a PE-MK?
• nemzetközileg is elismert oktatási-kutatási központ
• az ország egyik legszínvonalasabb mérnökképzése
• jól felszerelt laboratóriumok
• gyakorlatorientált duális képzések
• Kelet-Európa első és egyetlen ICheme akkredittációval rendelkező 

vegyészmérnöki képzése
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Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi 
Kar

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társa-
dalomtudományi Kara bölcsészet- és társada-
lomtudományi, valamint tanári szakokat gon-
doz. A Kar 9 alapszakkal és ezekre épülő 11 
mesterszakkal várja a hallgatókat a bölcsészet-
tudomány, társadalomtudomány és pedagógia 
szakterületein. Továbbá szakirányú továbbkép-
zési szakokat kínálunk az érdeklődőknek.

A kart az alábbi oktatási egységek alkotják: Angol-Amerikai Intézet, 
Germanisztikai és Fordítástudományi Intézet, Magyar- és Alkalma-
zott Nyelvtudományi Intézet, Neveléstudományi Intézet, Tanárképző 
Központ és Társadalomtudományi Intézet. 

Az oktatás az Egyetemváros felső kampuszán folyik. A kar küldetésé-
nek tekinti, hogy az itt tanulható szakokon olyan korszerű tudással, 
széleskörű tájékozottsággal, magasfokú nyelvi és kommunikációs 
képességgel, kreativitással rendelkező diplomás szakembereket ké-
pezzen, akik képesek a kor elvárásainak megfelelő, európai színvo-
nalú önálló alkotó- és kutatómunkára, a nemzeti és egyetemes kul-
túra értékeinek közvetítésére, oktatásszervezési feladatok ellátására, 
pályázatok menedzselésére.

Elérhetőségek
www.mftk.uni-pannon.hu

mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu

+36 88 624 000

Miért a PE-MFTK?
• minőségi bölcsész-, társadalomtudós- és tanárképzés egy helyen, 

magyar és idegen nyelven
• nemzetközi oktatói gárda
• pályakövetés - segítség elhelyezkedésben vagy doktori progra-

mokban való továbbtanulásban
• támogatott külföldi tanulmányutak
• hazai és nemzetközi professzorok
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Műszaki Informatikai Kar

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara 
informatikus és villamosmérnöki területeken 
kínál képzéseket. A Kar számos nagynevű nem-
zetközi és hazai vállalattal áll hosszú távú szak-
mai együttműködésben. A tanulmányaik mellett 
a hallgatók kutatási és projekttevékenységekben 
is részt vehetnek. A Kar egyik fő célja felkészíteni 
hallgatóit egy sikeres szakmai karrier felépítésé-
re.

Projektek
A Műszaki Informatikai Kar rendszeresen részt vesz innovatív K+F pro-
jektek megvalósításában neves ipari partnerekkel együttműködve, mely 
feladatokban részt vesznek hallgatóink, oktatóink és kutatóink. Az elmúlt 
évek két kiemelt projektje az alábbi, amelyek az Ipar 4.0 és az egészség-
ügyi informatika tématerületét fedik le: 
• Intelligens Ipar 4.0 megoldások fejlesztése a meglévő üzemek terme-

lésének optimalizálására
• Intelligens kardiológiai folyamat bázisú döntés támogatási rendszer 

fejlesztése 

Elérhetőségek
www.mik.uni-pannon.hu

felveteli@mik.uni-pannon.hu

+36 88 624 024

Miért a PE-MIK?
• informatikus képzések minden szinten
• gyakorlatorientált duális képzések
• versenyképes diploma, széleskörű elhelyezkedési lehetőségek
• nemzetközi szintű kutatásokba való bekapcsolódási lehetőség
• ipari kapcsolatok - gyakornoki programok, szakmai gyakorlóhelyek
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Körforgásos Gazdaság 
Egyetemi Központ

A Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszán egyértelmű és világos ér-
tékrenddel, közvetlen, baráti környezettel, felkészült oktatókkal és szá-
mos programlehetőséggel várjuk a hallgatókat. 

Legyél egyetemista egy top egyetem barátságos kampuszán, ahol a tu-
rizmus, marketing, pénzügy, informatika, gépész és vízügyi terü-
leteken szerezhetsz végzettséget, több képzési szinten!
Az oktatási színvonal, az aktív egyetemi élet és a fejlődő város mind azt 
teszi lehetővé, hogy a fiatalok merjenek itt álmodni, és ezek az álmok 
valóra is váljanak!

A város és az egyetem együttműködik a hallgatókkal, és a duális kép-
zésben résztvevő partnercégek is a fejlődést, az innovációt támogatják, 
melyben Neked is aktív szerepet szánnak!

A Pannon Egyetem Nagykanizsa- Körforgásos Gazdaság Egyetemi 
Központ, a PEN az ország egyik legdinamikusabban fejlődő felsőokta-
tási intézményének délnyugati kapuja, a veszprémi székhelyű Pannon 
Egyetem szerves része.

Elérhetőségek
https://uni-pen.hu

felveteli@uni-pen.hu

+36 93 502 911

Miért a PEN?
• piacvezető alap- és mesterszakok
• gyakorlatorientált duális képzések
• kiváló partnercégek - szakmai gyakorlat már az egyetem alatt
• 100%-os kollégiumi elhelyezés
• valós, naprakész szakmai tudás
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Zalaegerszegi 
Egyetemi Központ
Gazdálkodási Kar || Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és
 Kutatási Intézet

Elérhetőségek
https://zek.uni-pannon.hu

kommunikacio@zek.uni-pannon.hu

+36 88 626 198

Miért a PE-ZEK?
• környezetbarát megoldások a kampuszon a fenntarthatóság je-

gyében, inspiráló, zöld környezet
• modern kollégium, korszerűen berendezett szobákkal
• felsőoktatási szakkönyvtár 

A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 2020.08.01-
től a Pannon Egyetem egyetlen nem veszprémi 
székhelyű kara. A Mechatronikai Képzési és 
Kutatási Intézet által nyújtott mechatronikai 
mérnök képzés 2002 óta érhető el a hallgatók 
számára. Képzésünk ipari kapcsolatrendszere, 
oktató és kutató szakembereink hazai és nemzet-
közi beágyazottsága, a duális képzés során szer-

zett tapasztalataink alapján megalapozottan kínálunk a munkaerő-pia-
ci elvárásokat kielégítő, színvonalas képzést.

Képzési kínálatunkban három fő terület szerepel: a gazdasági, az in-
formatikai és a mérnöki képzés. A kari oktatás több szinten folyik, 
az alapképzés mellett megtalálható a mesterképzés és a felsőoktatási 
szakképzés. Emellett a szakirányú továbbképzésben is szerepet válla-
lunk.

Zöld Kampusz
A Zalaegerszegi Egyetemi Központ rendkívül szép, 11 hektáros kör-
nyezetben helyezkedik el. A kampusz elkötelezett az innovatív és kör-
nyezetbarát megoldások alkalmazásában: két napelempark állítja elő 
a zöld energiát, 5 fázisú szelektív hulladékgyűjtő rendszer működik, 
továbbá gyűjtésre és hasznosításra kerül az esővíz is. Az Infocentrum 
épület fűtés-hűtés rendszerének üzemeltetése során a föld energiáját 
hasznosítja. 
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Kőszegi Kampusz

A történelmi kisváros páratlan környezete kiváló 
lehetőséget biztosít a minőségi tudás elsajátítá-
sához. A jó oktató és hallgató aránynak köszönhe-
tően személyre szabott, interaktív oktatást nyúj-
tunk.
A Kőszegi Kampusz nem csak értékes diplomát 
kínál, hanem azt is lehetővé teszi, hogy a hallga-
tók vezető kutatók irányításával élvonalbeli kuta-
tásokban vegyenek részt. A hallgatóink abban a 

kiváltságos helyzetben vannak, hogy az Egyetem és a Kampusz mellett a 
közelmúltban alapított „Institute of Advanced Studies Kőszeg” (iASK) 
kutatóintézet munkájában is részt vegyenek. A kutatáshoz biztosított az 
iASK könyvtára, mely 10.000 kötetéből 6000 angol nyelvű szakkönyvet 
kínál.
A hallgatók tanulmányaik során nemzetközi környezetben, kiváló kutató 
professzorokkal működhetnek együtt. Naprakész, gyakorlatban haszno-
sítható tudást biztosítunk, mely felkészít a PhD tanulmányokra.

A Kampusz hallgatójaként számos tudományos, kulturális, művésze-
ti és ismeretterjesztő programon vehetsz részt. A tudományos progra-
mok többségét az iASK kutatóintézet szervezi, rendszeresen meghívva 
élvonalbeli hazai és külföldi kutatókat és szakértőket a legkülönbözőbb 
tudományterületekről. Így első kézből értesülhetsz élvonalbeli kutatá-
sokról és az egyes területek közötti interdiszciplináris összefüggésekről.
A kulturális és művészeti programok egy része szintén az iASK kutatóin-
tézethez köthető, mint például a rendszeres hangversenyek, a filmklub 
vagy a Nyári Egyetemek.

Elérhetőségek
https://koszeg.uni-pannon.hu

info@pek.uni-pannon.hu

+36 94 200 535

Miért a PEK?
• vezető kutatók irányításával élvonalbeli kutatásokban vehetsz részt
• nemzetközi szinten is kiemelkedő oktatók
• személyre szabott mentorálás
• kis csoportos, interaktív oktatás
• innovatív, modern oktatási módszerek
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Alap- és 
mesterképzések
Alapképzés
Emberi erőforrások 
Gazdálkodási és menedzsment 
Kereskedelem és marketng 
Műszaki menedzser 
Nemzetközi gazdálkodás 
Pénzügy és számvitel 
Turizmus-vendéglátás 
BA in Business Administration and Ma-
nagement
BA in International Business Economics
BA in Tourism and Catering

Mesterképzés
Ellátásilánc-menedzsment 
Marketing 
MBA
Műszaki menedzser 
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
Számvitel 
Turizmus-menedzsment 
Vezetés és szervezés 
MSc in Marketing
MA in Tourism Management

Gazdaságtudományi Kar

Mérnöki Kar
Alapképzések
Anyagmérnök            
Biomérnök
Gépészmérnök             
Kémia                           
Környezetmérnök
Környezettan
Mechatronikai mérnök
Vegyészmérnök
Vízügyi üzemeltetési mérnök

Mesterképzések
Anyagmérnöki 
Környezetmérnöki 
Környezettudomány
Mechatronikai mérnök
Vegyész 
Vegyészmérnök

Műszaki Informatikai Kar
Alapképzés
Gazdaságinformatikus
Mérnökinformatikus
Programtervező informatikus
Üzemmérnök-informatikus 
Villamosmérnök

Mesterképzés
Mérnökinformatikus
Programtervező informatikus

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Alapképzések
Anglisztika 
Germanisztika 
Kommunikáció-és Médiatudomány 
Közösségszervezés 
Magyar 
Nemzetközi tanulmányok 
Pedagógia 
Politikatudományok 

Mesterképzések
Osztatlan tanári 
Alkalmazott nyelvészet
Anglisztika
Fordító és tolmács 
Irodalom-és kultúratudomány 
Mentálhigiéniás közösség-és 
kapcsolatépítő 
Német nyelv- irodalom és kultúra 
Neveléstudomány

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ Nagykanizsa

Alapképzések
Gépészmérnök
Mérnökinformatikus
Turizmus-vendéglátás
Üzemmérnök-informatikus
Vízügyi üzemeltetési mérnök

Mesterképzések
Mérnökinformatikus
Master of Business Administration

Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Alapképzések
Gazdálkodási és menedzsment szak
Gazdaságinformatikus
Pénzügy és számvitel

Mesterképzés
Pénzügy

Kőszegi Kampusz
Mesterképzés
Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven)22 23
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Felsőoktatási szakképzések

Doktori iskolák

Gazdaságtudományi Kar
Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Mérnöki Kar
Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
Vegyészmérnöki-és Anyagtudományok Doktori Iskola

Műszaki Informatikai Kar
Informatika Tudományok Doktori Iskola

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola

Gazdaságtudományi Kar
Gazdálkodás és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás 

Műszaki Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus
Mérnökinformatikus
Programtervező informatikus

Mérnöki Kar
Műszaki szakképzés

Kőszegi Kampusz
Innovációs menedzser
Vállalatvezetői kommunikációs 
menedzser

Körforgásos Gazdaság Egyetemi 
Központ Nagykanizsa
Kereskedelem és marketing
Turizmus-és vendéglátás
Pénzügy és számvitel
Mérnökinformatikus

Posztgraduális képzések

Gazdaságtudományi Kar
Alkalmazott marketing tanácsadó
Kutatási és innovációs szakmenedzser/
szakközgazdász
Minőségfejlesztési szakmenedzser/
szakközgazdász/szakmérnök

Mérnöki Kar
Atomerőművi üzemeltetési szakmér-
nök/szakember
EHS szakmérnök/szakember
Fenntartható fejlődési szakember
Hydrocarbon Technology Development 
Engineer
Ipar 4.0 megoldásokat fejlesztő adat- 
és rendszertudományi szakember/
szakmérnök

Korrózióvédelmi specialista/szakmér-
nök
Műszaki kutató-fejlesztő szakmérnök
Robbanóanyag-ipari szakmérnök
Szénhidrogénipari technológia fejlesztő 
szakember/szakmérnök
Szerszámtervező szakmérnök
Víz- és szennyvízkezelő rendszer üze-
meltető szakember/szakmérnök

Körforgásos Gazdaság Egyetemi 
Központ Nagykanizsa
Minőségügyi szakközgazdász/szakme-
nedzser/szakmérnök
Víz-és szennyvízkezelő rendszerüze-
meltető szakmérnök/szakember

A Pannon Egyetem a 2021/22-es tanévben 4 Karán 29 alapképzési és 9 mes-
terszintű szakon kínál duális képzési lehetőséget partnereink együttműködé-
sével.

A duális képzési forma ötvözi a magas szintű egyetemi képzést a széles körű 
szakmai gyakorlat megszerzésével. Ennek érdekében a hallgató évente 26 he-
tet egyetemen, 22 hetet a vállalatnál tölt. A teljes képzési idő során a hallgató 
havonta a mindenkori minimálbér 65%-át kapja plusz juttatásként, ugyanak-
kor, aki a tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti az egyetemen, az kikerül a 
duális képzésből és a hagyományos képzési rend-
szerben folytathatja tanulmányait. Így a duális kép-
zést az ambíciózus, szorgalmas, nagy teherbírású 
és kitartó fiataloknak ajánlott. Kapcsolat

Fejes Lászlóné Dr. Utasi Anett
dkk@uni-pannon.hu

+36-30/648-9020
https://dualis.uni-pannon.hu

Duális képzések

A felsőoktatási szakképzések (FOKSZ) felsőfokú szakképzettséget biztosít, 
amit elismertethetsz, ha ugyanarra a képzésre mész alapszakra. Mivel a mi-
nimum ponthatár alacsonyabb, ezért nagyob eséllyel kerülsz be állami ösz-
töndíjas képzésre, illetve amennyiben alapszakon folytatnád tanulmányaid, 
még többletpontot is kapsz a felvételin.

Az egyetem doktori iskoláiban nemzetközi színvonalú kutatás folyik a 
szakmában nemzetközileg is elismert professzorok irányításával. 

A posztgraduális képzésekre felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek 
jelentkezhetnek. A képzés alatt a szakterület elmélyültebb tanulmányozására 
van lehetőség, a tanulók specifikus elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek.
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Hallgatói 
szolgáltatások

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR
Nyilvános, országos és regionális tudományos 
szakkönyvtárunk egyidős az egyetemmel: 1949 óta 
működik. 2006 szeptembere óta egy felújított és korszerű 
épületben várjuk kedves Olvasóinkat.
Alapfeladatunk kiszolgálni az egyetemen folyó tanulás, 
oktatás, kutatás szakirodalmi igényeit. Digitális 
szolgáltatásaink egy része honlapunkon keresztül távolról, az egyetemi 
hálózatból is használható. Nyilvános könyvtárként azokra a látogatókra 
is számítunk, akik önképzés vagy kikapcsolódás céljából vennék igénybe 
szolgáltatásainkat.

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata (PEHÖK) az intézmény 
hallgatóinak egyetemi szintű érdekképviseletéért felelős. Célja az egye-
temre beiratkozott és azzal hallgatói jogviszonyban álló hallgatók érdek-
képviselete valamennyi őket érintő kérdésben minden egyetemi, illetve 
számos regionális és országos testületben.

Az PEHÖK feladata továbbá a hallgatók egyetemmel kapcsolatos ügyei-
ben történő segítségnyújtás, kapcsolattartás az intézmény munkatársa-
ival, egyeztetés és együttműködés a hallgatói szervezetekkel, valamint 
sport, kulturális és szociális szervezeti egységek létrehozása és irányítá-
sa. A PEHÖK a kari hallgatói önkormányzatokat támogató tevékenysége 
mellett programszervezési tevékenységet is folytat.

A hallgatói érdekképviselet legközvetlenebb szintjét a kari hallgatói ön-
kormányzatok látják el. A kari önkormányzatok képviselői részt vesznek 
a kari szintű döntéshozói fórumokon, kiterjedt rendezvényszervezési 
feladatokat látnak el, továbbá segítik a hallgatókat minden, a felsőokta-
tást érintő ügyben.

Elérhetőségek
info@hok.uni-pannon.hu
+36 30 929 5021
https://hok.uni-pannon.hu
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.  
E épület, E22-es iroda

Elérhetőségek
8201 Veszprém, Wartha Vince u. 1.

+36 88 624 218

https://konyvtar.uni-pannon.hu

BEST
A Veszprémi BEST Bizottság egy nemzetközi 
diákszervezet (Board of European Students 
of Technology) helyi képviselője. A szervezet 
egész Európát behálózza, 33 ország 95 egye-
temén van jelen. 

A Veszprémi BEST Bizottság önálló non-profit szervezetként 1990 óta 
működik a Pannon Egyetemen. Évről évre bővülő szakmai és kulturális 
programokat kínál az egyetemi diákság számára az alábbi területeken: 
mérnökversenyek, szakmai- és mérnöki kurzusok, idegennyelv-ismeret 
elmélyítése, Európai Unióhoz kapcsolódó ismeretek bővítése, önfejlesz-
tés, vezetői tréningek, csoportmunkában való részvétel stb. A szervezet 
másik fő profilja az európai diákság mobilitásának növelése, más kultú-
rákkal való megismerkedése, a nemzetköziség kialakítása. 
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Nemzetközi 
lehetőségek

Szeretnél részt venni az Európai Unió legnépszerűbb mobilitási 
programjában? Az Erasmus+ Programmal eljuthatsz Európa bármely 
vidékére, a portugál strandoktól a finn tavakig!  

Képzési szintenként összesen 12 hónap áll rendelkezésedre hogy 
hallgatóként európai egyetemeken tanulj, vagy egy Erasmus+ 
programországban található vállalkozásnál, szervezetnél teljesítsd 
szakmai gyakorlatodat.  

Az Erasmus+ programmal olyan interkulturális 
tapasztalatokra tehetsz szert, melyeket később a 
munkaerőpiacon is kamatoztathatsz. Korábbi, mobilitási 
tapasztalataidat a leendő munkaadóid is értékelni fogják, 
így sokkal könnyebben juthatsz munkához, mint azok, akik 
nem éltek az Erasmus+ program nyújtotta lehetőséggel. 

A Pannon Egyetemen az alábbi nemzetközi ösztöndíj 
lehetőségekre lehet pályázni. Amennyiben bármelyik 
felkeltené érdeklődésedet, keresd bizalommal a 

Nemzetközi Iroda munkatársait! 

ERASMUS+ PROGRAM

Nyerj ösztöndíjat a Pannon Egyetem több mint 200 
európai partnerintézményeinek egyikére! 

Visegrad Scholar-
ship Program 

Neves külföldi egyetemen sze-
retnél tanulni, de nem akarsz 
túl messzire menni? A Visegrad 
Scholarship Programmal alapsza-
kon 1-2 félévét, mesterszakon 3-4 
szemesztert tölthetsz Közép- és 
Kelet-Európa felsőoktatási intéz-
ményében. Az ösztöndíj minden 
tudományte-
rületen meg-
p á l y á z h a t ó 
hallgatóknak, 
illetve kuta-
tóknak. 

CEEPUS hálózat 
A program célja, hogy Közép- és 
Kelet-Európa felsőoktatási intéz-
ményei, és azok karai illetve tanszé-
kei között megkönnyítse a hallgatói 
és oktatói cserét, a nyelvi szakmai 
kurzusokon, valamint a nyári egye-
temeken való részvételt. A hálózat 
égisze alatt 
szakmai kirán-
dulások és kö-
zös diplomap-
rogramok is 
megvalósítha-
tók.  

További információt a QR kódokat beolvasva találtok, 
digitális formában pedig rájuk is kattinthattok!28 29

https://uni-pannon.hu/index.php/hallgatok/erasmus?fbclid=IwAR3SA-Dx8CwcXfi-Af6FKVyC5EL-YOHpyIuFlCwmERoCZa4X_0H0zio8TIo 
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/ 
https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus---hallgatok-mobilitasa 
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Irány a híres amerikai egyetemek! A 
Fulbright program a magas szintű an-
gol nyelvtudással rendelkező mester-
szakos vagy doktorandusz hallgatók-
nak, illetve PhD fokozattal rendelkező 
kutatóknak és oktatóknak kínál ösz-
töndíjat az Amerikai Egyesült Államok 
bármely akkreditált egyetemén, leg-
feljebb 9 hónapon keresztül. Az ösz-
töndíj továbbtanu-
lási illetve kutatási 
lehetőséget biz-
tosít bármely tu-
dományterületen 
vagy művészeti 
ágban. 

Tölts egy nyarat Amerikában! A 
Camp Leaders program ame-
rikai gyerektáborokban biztosít 
Neked munkát, mely során lehe-
tőséged nyílik az angol nyelvtu-
dásod fejlesztésére, új barátokat 
szerezni és megismerni az ame-
rikai kultúrát. A nyáron megke-
resett pénzből pedig egy felejt-
hetetlen nyaralást tölthetsz el az 
Egyesült Ál-
lamokban és 
Kanadában.  

Dolgozz egy amerikai luxusszállodában! A Resort Le-
aders program fiataloknak kínál diákmunka és szakmai 
gyakorlati lehetőségeket 4-5 csillagos luxuszállodákban 
az Egyesült Államokban és a Karib-térségben. Az ott töl-
tött idő alatt fejlesztheted angoltudásodat és hasonló fia-
talokkal ismerkedhetsz meg a világ minden tájáról. 

Magyarországnak közel 50 ország-
gal van kétoldalú oktatási megálla-
podása, mely lehetővé teszi alap- 
vagy mesterképzéses, illetve PhD 
hallgatók, valamint oktatók és ku-
tatók számára, hogy a nemzetközi 
oktatásban szerezzenek tapaszta-
latot. Jelentkezz akár Nyári Egye-
temre, vagy töltsd a képzésed egy 
részét bármely európai és Európán 
kívüli partnerországunkban, és sze-
rezz életre szóló élményeket! 

A Campus Mundi ösztöndíjjal az itthoni tanulmányaidhoz 
szorosan kötődő kurzusokat teljesíthetsz nemcsak Euró-
pában, hanem a világ bármely pontján! Olyan interkul-
turális tapasztalatokra tehetsz szert, melyeket később a 
munkaerőpiacon is kamatoztathatsz. 

A program keretében részképzés és szakmai gyakorlat 
teljesítése mellett, lehetőséged nyílik akár rövid tanul-
mányút során elkészíteni a diplomamunkád. 

A Stipendium Hungaricum 2013 óta renge-
teg nemzetközi hallgatót vonz be magyar-
országi egyetemekre, Európán kívülről. 
Azáltal, hogy kétirányúvá vált a mobilitás, 
a program már lehetőséget biztosít a ma-
gyar hallgatók számára is, hogy tanulmá-
nyaik egy részét a partnerországok vala-
melyikének egyetemén tölthesse.  

A kiutazó hallgatók az itthoni képzésükhöz 
szorosan kapcsolódó 
tanulmányokat foly-
tathatnak, illetve ku-
tatási tevékenységek 
által bekapcsolód-
hatnak a nemzetközi 
hallgatói tudományos 
életbe.  

CAMPUS MUNDI STIPENDIUM HUNGARICUM

CAMP LEADERS

RESORT LEADERS

ÁLLAMKÖZI 
ÖSZTÖNDÍJAK

FULBRIGHT ÖSZTÖNDÍJ

Nem lenne rossz a Karib-térségben megírni a 
szakdolgozatod, ugye? 

Váltsd valóra a saját 
Amerikai Álmod! 

#utazás #nyelvtanulás #új ismerősök #szabadság #karrier

#barátság #kaland #tapasztalatok #lehetőségek #szerelem

#életre szóló élmények
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https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi 
https://www.resortleaders.com/hu/ 
https://tka.hu/palyazatok/12815/stipendium-hungaricum-megallapodasok-kereteben-megvalosulo-kulfoldi-reszkepzesre-felsooktatasi-hallgatok-szamara 
https://www.campleaders.com/hu/ 
https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak 
http://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/ 
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Izgalmas kutatások 
a Pannonon
A tudományterületek széles palettáján sokszor nehéz eligazodni. A pá-
lyaválasztás előtt álló fiatalok többsége még keresi az útját és azt a te-
rületet is, amely mellett elkötelezheti magát. Segítünk, hogy rátalálj a 
sajátodra!

Tudtad, hogy nálunk nem csak vegyészmérnököket, hanem informatikusokat 
és villamosmérnököket, bio- és mechatronikai mérnököket, sőt víztechnológiai 
szakembereket is képeznek? Egyetemünkön sokrétű irányítórendszereket ké-
szítenek, valamint foglalkoznak hajtástechnikával, robotikával és multidiszcip-
lináris humántudományokkal is. A kelet-európai országok felsőoktatási intéz-
ményei közül egyedül a Pannon Egyetem vegyészmérnöki szakja rendelkezik 
a brit Institution of Chemical Engineers (IChemE) akkreditációjával! Amellett, 
hogy a klasszikus gazdaságtudományi képzéseket elvégezheted, lehet belőled 
műszaki menedzser vagy kutathatsz akár a marketing területén is.

SZENNYVÍZBŐL A GYÓGYULÁS FELÉ
A Pannon Egyetem által elnyert támogatásból az első fázisban kilenc vá-
ros szennyvizének változását monitorozzák, hogy a COVID-19 terjedését 
és átfertőződését nyomon követhessék. A kutatás segítségével országos 
adatokkal szolgálunk a járvány megfékezéséhez. A külföldön már bevált 
módszer hasznos eszköze a koronavírus fertőzés megjelenésének, visz-
szatérésének jelzésére, főként a helyi terjedés korai szakaszában.

FÉNYT HOZUNK A SIXTUS-KÁPOLNÁBA
Ha éppen a vatikáni Sixtus-kápolna freskóit csodálod, 
akkor ott egyetemünk munkáira is rábukkanhatsz: a 
világ legnagyobb egybefüggő falfestményét a Pannon 
Egyetem fejlesztésében sikerült speciális, LED alapú 
fényforrásokkal biztosítani. Michelangelo remekművét 
munkatársaink szakmai felkészültségének köszönhető-
en ma már látogatók ezrei számára abban a formában 
mutathatják be, ahogyan azt a művész elképzelte, figye-
lembe véve a műalkotások megőrzésének és az ener-
gia-hatékonyság kérdéseit is.

GAMIFICATION ÉS 
VIRTUÁLIS VALÓSÁG
Kiemelt tudományterületnek 
számít a multimédia, a virtuális 
valóság és a „Design for All” el-
mélete és annak gyakorlati fel-
használása is, amelyek keretében 
kutatási és fejlesztési projektek 
is folynak. De mi nem állunk meg 
az elméletnél, a gamification, 
mobilfejlesztés vagy játékterve-
zés területén a gyakorlati megva-
lósításokra is törekszünk.

ABBÓL, HOGY MERRE NÉZEL, 
MEGMONDOM, KI VAGY!
Tobii, a szemkamerával felszerelt szemüveg képes követni és rög-
zíteni az emberi szem mozgását, így azonnal adatokkal rendelkezik 
arról, hogy a fogyasztó mire figyel leginkább. A Marketing Fókusz-
labor egyedülálló, csúcstechnológiát alkalmazó innovatív eszköze-
ivel hatékonyan támogatja a marketingkutatásokkal, vagy a rek-
lámpszichológiával kapcsolatos vizsgálatokat.
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Közel 50 edzésforma közül választhatnak a hallgatók a Testnevelési 
és Sport Intézet elméleti kurzusai mellett. Az Intézet nagy hangsúlyt 
fektet arra, hogy mindenki megtalálja az edzettségének megfelelő 
mozgásformát. 
A felsőoktatási szakképzésen két félév a kötelező, alapszakon 4 fél-
év, mesterszakon pedig ajánlott elméleti kurzusok vannak. Egy fél-
évben 20 aláírást kell összegyűjteni a hallgatóknak a testnevelés 
teljesítéséhez, de ezt tényleg nagyon változatosan tudják megtenni 
a sportági kínálatból.

EGYETEMI CSAPATOK
Az egyetemnek evezős, röplabda, kosár-
labda és futsal csapatai vannak, melyek-
hez csatlakozhatnak a hallgatók, és részt 
vehetnek a MEFOB (Magyar Egyetemi és 
Főiskolás Országos Bajnokság) verse-
nyein.  Ezen kívül a Veszprémi Egyetemi 
Sport Club révén versenysportra is van 
lehetőség egyesületi színekben. 

Az egyetemi csapatokba nem nehéz be-
kerülni, csak fel kell keresni az edzőt, 
elmenni egy edzésre és eldönteni, hogy 
tetszik-e. A röplabdás, kosaras csapatok-
nál azért persze nem árt, ha valaki már 
játszotta korábban ezt a sportot, de nem 
feltétel.

MILYEN SPORTOK IN-
GYENESEK?
Ami ingyenesen igénybe vehető: 
TRX, az összes aerobic, alakformáló 
edzések, evezős edzések, röplabda, 
pilates, futás, atlétika.
Fizetős sportok hallgatóbarát ára-
kon, amelyeket külsős edzők tarta-
nak, vagy külső helyszínen történik 
pl.: úszás, falmászás, spinning, te-
nisz, aikido.

BRICK ZONE
A felújított konditerem várja az egyetem hallgatóit és a külsősöket egy-
aránt, a hallgatóknak kedvezményes belépő-és bérletárakat kínálva. A 
hallgatók itt is tudják teljesíteni a kötelezően előírt testnevelést.

Kardio-szobával - evezős és futógépek, illetve skierg (síszimulátor) -, 
crossfit sarokkal, felújított kondigépekkel, szaunával, masszázzsal és 
büfével várjuk a sportolni, sportolás után feltöltődni vágyókat.

Sport az egyetemen

SPORTESEMÉNYEK
• Halloween-futás: szuper hangulat, a hallgatók mókás 

jelmezekben futhatnak
• PannonMan: crossfit verseny külsős versenyzőknek is
• Balaton Regatta: karok közti evezős verseny
• Egyetemi Sportnap
• Sportágválasztó: a hallgatók megismerkedhetnek a 

sportági kínálattal, edzőkkel és oktatókkal
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Hallgatói élet
A tanulás mellett rengeteg lehetőség adódik a kikapcsolódásra 
is - a Balaton parti fesztiválok és városi rendezvények mellett az 
egyetemen szervezett programokon is szórakozhattok.

VESZPRÉMI EGYETEMI NAPOK
1969-ről másoknak a holdra szállás éve ugrik be, a mindenkori 
veszprémi egyetemisták többségének viszont az első VEN évét jelen-
ti ez az év! Az ország első egyetemi napok sorozata kétévente kerül 
megrendezésre, amely a többhónapos kampánnyal, a szakok szerint 
kialakított 4 csapat vetélkedésével, színvonalas műsoraival, a város 
egészét megmozgató bevonulással és az eseményt lezáró Diákrek-
tor-választással a Pannon Egyetem hallgatói életének legfontosabb 
védjegyévé vált.

SZAKESTEK
Hagyománytisztelő módja annak, hogy jobban megismerd szak-
társaidat, más évfolyamok hallgatóit és oktatóidat egy olyan ese-
mény keretein belül, amin a formális rendezvényelemek után a 
felhőtlen szórakozásé a főszerep. (Alkalomadtán egy héten belül 
három különböző szakest is zajlik, ez esetben nem árt felkötni azt 
a bizonyos ruhaneműt – persze abból is az elegánsabbat!)

https://ven.uni-pannon.hu

GÓLYATÁBOR
A felsőoktatásban töltött éve-
itek egyik legmeghatározóbb 
eseményén már egyből az ok-
tatás megkezdése előtt részt 
vehettek! Az egyetemi kampu-
szainkat imádják a hallgatók 
a kisvárosi barátságos légkör 
és az aktív hallgatói élet miatt. 
Ezek maximális kiélvezéséhez 
elengedhetetlen, hogy éveken 
átívelő barátságokat alakítsa-
tok ki, amihez az első komoly 
lépcsőfok a Gólyatábor lehet! 
Jó idő, remek hangulat, Pan-
non Egyetem… mi kell még? 
Egy fecske nem csinál nyarat, 
de sok Gólya igen!

GÓLYABÁL
A gólya költöző madár, a hideg meg-
érkeztével elrepül melegebb éghaj-
latú tájakra. A Pannon Egyetemen 
ez természetesen nem így van, a 
feldíszített aulák eléggé forró han-
gulatot varázsolnak minden évben 
ahhoz, hogy a gólyák és velük együtt 
a felsőbb évesek is otthon érezzék 
magukat, felmondják a Gólyaesküt, 
és készek legyenek reggelig mulat-
ni – mindezt bálhoz illő megjele-
nésben.

KOCAMURI
Az újév első igazán emlékezetes 
nagykanizsai bulija a Kocamu-
ri, aminek a hajnalban legurított 
pálinka a védjegye. Ezen a napon 
a hallgatókból verbuválódott böl-
lércsapattal daraboljuk a disznót, 
készítjük az esti disznótoroshoz 
a finomságokat. Napközben játé-
kos feladatokkal 
és vetélkedőkkel 
űzzük az időt az 
esti fergeteges 
mulatságig.

ZALAEGERSZEGI 
EGYETEMI NAPOK
A zalaegerszegi egyetemisták 
legnagyobb fesztiválja a tavasz-
szal megrendezésre kerülő ZEN. 
Kulturális programokkal, sport-
és főzőversenyekkel, koncertek-
kel várják az érdeklődőket és a 
zalaegerszegi felsőoktatási in-
tézmények hallgatóit.
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Kollégiumok
A Veszprémben tanuló, nappali tagozatos hallgatók öt kollégiumi épü-
letbe nyerhetnek felvételt. Így közel 1450 hallgató elhelyezése biztosí-
tott szervezett keretek között. 

Ha az egyetem mellett szeretnél lakni egy családias kollégiumban...

Jedlik Ányos Szakkollégium
A Jedlik Ányos Szakkollégium az Egyetem 
egyik legkisebb, 58 férőhelyes önálló kol-
légiuma. Központi elhelyezkedés, nyugodt 
környezet, ugyanakkor aktív közösségi élet 
jellemzi. A kétemeletes épületben főzési, 
mosási lehetőség is adott. A tanulni és ki-
kapcsolódni vágyókat saját könyvtár, számí-
tógépterem és tanulóhelyiség várja.

Férőhely: 58

Ha a felső kampuszon laknál a Club Un1on közelében...

Hotel Magister
„Hotel Magister” a Pannon Egyetem felső kam-
puszán a Club Un1on (régi nevén Diákcentrum) 
mögötti területen helyezkedik el. A hallgatók 2 
ágyas, illetve 2x2 ágyas lakóegységekben élhe-
tik mindennapjaikat, a szobákhoz minikonyha 
(mosogató, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő), 
fürdőszoba és mellékhelyiség is tartozik. Továb-
bá alábbi szolgáltatások is rendelkezésre állnak: 
szélessávú internet-, telefon- és tévécsatlakozási 
lehetőség.

Férőhely: 720

Ha a Balaton partra költöznél...

Hotel Nereus
A kollégium nagyon szép környezetben, a 
Balaton partján, Balatonalmádi „Budatava” 
nevű részén található. A szobák 2-3 ágya-
sak, fürdőszobával felszereltek. Ez a kollégi-
um kiválóan alkalmas tanulásra, pihenésre, 
sportra, alkalmanként közös szórakozásra. 
A kollégium 3 szintes, minden szinten ta-
lálható konyha. A két társalgóban tanulás-
ra, TV nézésre, közös programokra van le-
hetőség. Reggelente a kollégium elől induló 
különjáratos autóbusz az egyetem épületéig 
szállítja a hallgatókat.Férőhely: 92

Ha az egyetemi városrész legelső kollégiumát választanád...

Központi Kollégium
A legrégebbi kollégium a Központi Kollé-
gium, amit 1964-ben vehettek birtokukba 
az első kollégisták. A 2x3 ágyas szobákhoz 
közös előtér és mosdó, illetve mosogató is 
tartozik. A szobákban az ágyon kívül szek-
rények, asztalok és polcok is vannak, min-
denkinek jut egy-egy. Az előtérben asztalok, 
polcok, egy hűtőszekrény és egy TV találha-
tó. Az internet elérhetőség minden szobá-
ban adott.
Férőhely: 460

Elérhetőség:
Az Egyetemi Kollégiumi Iroda megtalálható a Központi Kollégium föld-
szintjén

8200 Veszprém, Egyetem u. 12.

https://kollegiumok.uni-pannon.hu/

(+36)88/800-002
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Veszprém-Balaton 2023 
Európa Kulturális Fővárosa
Tudtad, hogy Veszprém a Balaton régióval együtt 2023-ban Európa 
Kulturális Fővárosa lesz? Ez a kiemelkedő és megismételhetetlen lehetőség 
felpezsdíti a térségben a kultúrát, a kreatív  ipart, a turizmust és a nemzetközi 
kapcsolatokat. Mindehhez a Pannon Egyetem, a Veszprém-Balaton 2023 
Zrt. stratégiai partnere is számos területen hozzájárul!

LÉGY RÉSZESE TE IS!
A Pannon Egyetem hallgatójaként részt vehetsz a témához kötődő ku-
tatásokban, nemzetközi összefogással megvalósuló projektekben vagy 
az Európa Kulturális Fővárosa kurzuson. Te is bekapcsolódhatsz a prog-
ramfejlesztésbe, mint önkéntes vagy gyakornok! 

Nem csak a 2023-as év, hanem már a felkészülés időszaka is számos új 
és izgalmas eseményt, fesztivált tartogat számodra!  

NEKED KÉSZÜL…
Az egyetem E épületében kap helyet az Egyetemi Európa Kulturális 
Fővárosa Pont, a fiatalok számára nyitott közösségi tér és rendezvény-
helyszín, ahol lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre, találkozásra és 
rendszeres kulturális és szabadidős programok megtartására. Itt talál 
otthonra a CoolLaunch Ifjúsági Ötletműhely, a hallgatók önkéntes csa-
pata, ahová Téged is várunk!

A Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa 2023 program kiemelt 
horizontális céljai a fenntarthatóság, az akadálymentesség, a látogató-
barát programok és az önkéntesség. Ha úgy érzed, ezek közül bárme-
lyikkel tudsz azonosulni, érdeklődj és csatlakozz! 

KERESS MINKET!
Dr. Kővári Edit egyetemi docens, egyetemi EKF referens, a CoolLaunch 
oktatói mentora 
editkovari.ekf2023@uni-pannon.hu

CoolLaunch Ifjúsági Ötletműhely
www.coollaunch.hu
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Kapcsolat

Egyetem utca 10. 
8200 Veszprém 

+36 88 624 000
pr@uni-pannon.hu

www.uni-pannon.hu

A Pannon Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és 
Kommunikációs Igazgatóság kiadványa

@UniPannon @pannon_egyetem @EgyetemTV

Pannonos bakancslista

 � Ismerkedj, bulizz együtt hallgatótársaiddal és oktatóiddal a 
szakesteken! 
 � Vegyél részt a Veszprémi Egyetemi Napok csapatversenyén! 
 � Jelentkezz nemzetközi tanulmányútra vagy külföldi szakmai 
gyakorlatra! 
 � Készülj a tavaszi vizsgaidőszakra a Balaton-partról! 
 � Legyél mentor, és szervezz programot nemzetközi hallgatóinknak! 
 � Evezz velünk egy hajóban vagy erősítsd csapatunkat a partról a 
Balaton Regattán!  
 � Készíts selfie-t a Benedek-hegyen a Veszprémi Várral a háttérben 
és taggeld be a Pannon Egyetemet! 
 � Találd meg a vörös pandát a Veszprémi Állatkertben! 
 � Jöhet egy hétvégi kiruccanás sütögetéssel a Gulya-dombon? 
 � Bulizd végig a nyári éjszakákat a Veszprémi Utcazene Fesztiválon!
 � Ha hosszúra nyúlik az este, mindig jólesik egy hajnali mekizés.
 � Szurkolj a veszprémi kézicsapatnak az Arénában! „Építők!”
 � Látogass el a Balatoni borvidékekre, és kóstold végig a legjobb 
borokat! 
 � Keresd fel a Balaton-régió kilátóit!
 � Élvezd a naplementét az eplényi Intersport Síaréna felvonóján! 
 � Látogass el a Foodtruck Show-ra vagy a Bor-és Sörfesztiválra, és 
kóstold végig a balatoni nyár ízeit! 
 � Csobbanj egyet a Nereus strandján! 
 � Fedezd fel a további pannonos városokat: Nagykanizsa, 
Zalaegerszeg, Kőszeg! 
 � Kóstold meg a VeszKrémest a Mackó cukrászdában! 
 � Keresd meg a veszprémi miniszobrokat és szelfizz velük! 
 � Tekerj le a Balatonra! 
 � Vegyél részt a többi kampusz programjain (ZEN, Kocamuri, stb.) 
 � Sétálj át a Viadukt alatt! 
 � Sétálj egyet ősszel az arany levelekkel borított Erzsébet ligetben!

Amit semmiképp nem érdemes kihagyni egyetemi éveid alatt!
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