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KIEGÉSZTŐ TÁJÉKOZTATÓ
DEMONSTRÁTORI PÁYÁZATHOZ
a 2021/2022. tanév őszi félévére
A VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZETBE
Ebben a dokumentumban azokat az információkat gyűjtöttük össze, amelyek a Budapesti Corvinus
Egyetem Vezetéstudományi Intézetéhez demonstrátori pályázatot benyújtani kívánó hallgatóknak
nyújt eligazítást.
A demonstrátori pályázat adminisztratív lebonyolítását az Akadémiai rektorhelyettes irodája végzi. A
pályázati feltételek és folyamatának részletei a rektorhelyettesi iroda által kiadott pályázatból
ismerhetőek meg. A jelentkezés teljes egészében a Neptun rendszeren keresztül történik, ahol egy
tantárgy megjelölésével tudják a pályázok jelezni, hogy az Egyetem melyik Intézetéhez és
munkatársához kívánnak jelentkezni. Az alábbi kiegészítő anyag alapvetően orientációs jelleggel
készült, annak érdekében, hogy az érdeklődő hallgatók részletesebb képet kaphassanak a
Vezetéstudományi Intézetben folyó munkáról és a demonstrátori lehetőségekről.
Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos céljaikat röviden mutassák be motivációs levelükben.
Nagyon fontos, hogy a pályázat leadásakor a Neptun rendszer megjegyzés rovata, illetve
a motivációs levél konkrét témaszám megjelölést tartalmazzon. (A témaszámokat ez a
dokumentum tartalmazza.) Több megpályázott téma esetén kérjük a sorrend pontos
megjelölését. A pályázatok hatékony elbírálásához kérjük megjelölni azoknak az
intézeti munkatársaknak a nevét, akikkel már korábbi munkakapcsolata volt a
pályázónak (pl. szemináriumvezető, konzulens). Javasoljuk, hogy még a jelentkezés
előtt érdeklődjenek az érintett munkatársaknál a következő félévi lehetőségekről.

1/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Szervezeti kapcsolathálózatok
A pályázó érdeklődési területének megfelelően bekapcsolódhat a szervezeti kapcsolathálózatok
tárgykörébe tartozó kutatási projektekbe (információ- és tudáshálózatok, negatív kapcsolatok, nemek
és hálózati pozíció vizsgálata) valamint tantárgyfejlesztési feladatokba, illetve adminisztratív és
fejlesztési oldalról is támogathatja alapszakos tantárgyak oktatását (vezetés és szervezés, szervezeti
magatartás).
A pályázatot meghirdető témavezető: Baksa Máté
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezeti hálózatkutatás, Vezetés és szervezés
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:





Elkötelezettség, a meghirdetett témakörök iránti érdeklődés
Megbízható jelenlét, szabad kapacitás a tanulmányok mellett
Önálló munkavégzésre való képesség, proaktivitás
Magabiztos angolnyelv-tudás

2/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: oktatási asszisztencia Emberi erőforrás menedzsment tantárgyban
(tananyagfejlesztés, esettanulmányok írása, szakirodalom feldolgozás, oktatás)
A pályázatot meghirdető témavezető: Bácsi Katalin
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezeti magatartás, emberi erőforrás
menedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
*

szakmai érdeklődés a téma iránt

*

kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;

*

angol nyelvtudás;
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3/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatómunka (sharing economy, employee voice), illetve oktatási
asszisztencia Szervezeti magatartás tantárgyban (tananyagfejlesztés, esettanulmányok írása,
szakirodalom feldolgozás, oktatás)
A pályázatot meghirdető témavezető: Bácsi Katalin
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezeti magatartás, sharing economy, employee
voice
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
*

szakmai érdeklődés a téma iránt

*

kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;

*

angol nyelvtudás;

4/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: oktatási asszisztencia a Kommunikációs gyakorlatok II. című
tárgyban. Tananyag fejlesztése, szakirodalom keresése és összefoglalása, oktatásban való
közreműködés.
A pályázatot meghirdető témavezető: Bácsi Katalin
A pályázati téma mely szakterületet érinti: kommunikáció, szervezeti magatartás
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
*

szakmai érdeklődés a téma iránt

*

kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;

*

angol nyelvtudás;

*

a tárgyat már hallgatta, elvégezte.
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5/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Irodalomgyűjtés és -feldolgozás, kutatás és elmélyült szakmai
munka Változásvezetés, Konszernek és Holdingok, illetve Menedzsmenttörténet témákban
A pályázatot meghirdető témavezető: Dobák Miklós
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Változásvezetés, Szervezetközi hálózatok,
Menedzsmenttörténet
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
· komoly érdeklődés
· olvasásszintű angol és preferált német nyelvtudás

6/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: elméleti és gyakorlati kutatómunka és rövid (5-10 oldalas) oktatási
esettanulmány írás magyar és/vagy angol nyelven aktuális és izgalmas szervezeti és társadalmi
kérdéseket és problémákat (különösen információrendszerek vezetésével, folyamatmenedzsmenttel
és digitális átalakulással, digitalizációval kapcsolatos vezetői és szervezeti kérdéseket) érintően. Az
esettanulmány középpontjában egy vagy több szervezet konkrét gyakorlata kerül bemutatásra, amihez
szakirodalmi és lehetőség szerint empirikus kutatás is szükséges. Az érintett szervezetek elsősorban
hazai vagy regionális központúak, vagy olyan globális vállalatok, amelyek termékei, szolgáltatásai az
itt élőket is érintik. Az aktuális kutatási témák félévente változnak, a kidolgozandó esettanulmány
konkrét témája a demonstrátorral egyeztetve kerül kiválasztásra. Lehetőség van egy-egy
esettanulmányon akár két hallgatónak közösen is dolgozni.
A pályázatot meghirdető témavezető: Drótos György, Móricz Péter, Marciniak Róbert közös
témavezetés agilis csapatban
A pályázati téma mely szakterületet érinti: információs erőforrás menedzsment,
folyamatmenedzsment, projektmenedzsment, szervezeti hálózatok, innováció és technológia
menedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
*

szakmai érdeklődés a szakterületek iránt;

*

kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;

*

jó szövegírási, -fogalmazási képesség;

*

angol nyelvtudás;

*

előny jártasság esettanulmány írásában;

*

előny a tématerületen hallgatott egyetemi tantárgyak.
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7/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kurzusfejlesztés és kutatómunka közszolgálati menedzsment
területen
A témában oktatási és kutatási témában is várjuk hallgatók jelentkezését.
Az oktatási feladatok a Közcélú szervezetek vezetésének alapjai alapszakos tárgy tárgyfejlesztési
feladatait jelentik, ami jelentheti e-learning tananyagok (cikkek, videók, esetek) keresését különböző
szakterületekről, angol nyelvű anyagok fordítását/feliratozását, videóanyagok, esetleges interjúk
készítését és szerkesztését, oktatási anyagok rendszerezését, tesztek és feladatok készítésében és
javításában való közreműködést.
Kutatási feladatok a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának kutatásaiba való
bekapcsolódással (főként felsőoktatás-menedzsment területen), illetve egy közoktatási területen
folyó doktori kutatásban valósulnak meg, melynek témája a digitális kompetenciák és szervezeti
tanulás az iskolában. Itt a hallgató olyan feladatokban gyakorolhatja, fejlesztheti magát, mint a
dokumentumelemzés, kérdőív elemzés, riport készítés, interjú átiratok készítése, workshop
szervezés és elemzés. Akár csak egyik, akár csak másik feladattípusra lehetséges a jelentkezés.
A pályázatot meghirdető témavezető: Fazekas Nóra
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Közszolgálati menedzsment, Szervezeti tanulás,
Közoktatási menedzsment, felsőoktatás-menedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
• Érdekelték a Közcélú szervezetek vezetésének alapjai tárgy témái, vagy valamelyik résztémája,
és szívesen foglalkozna vele mélyebben is
• Vannak ötletei a tárgy fejlesztésére, amelyekben szívesen közre is működne
• Legalább jó értékelést szerzett a tárgyban
• Megbízható jelenlét, szabad kapacitás a tanulmányok mellett
• Önálló munkavégzésre való képesség, proaktivitás
• Előny magabiztos angolnyelv-tudás

8/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Tananyagfejlesztés és oktatási asszisztencia a Vezetés és Stratégia
Tanszék magyar és angol nyelvű BA és MA tárgyaiban.
Olyan demonstrátorok jelentkezését várjuk, akik szívesen kipróbálnák magukat egy kicsit a katedra
túloldalán és bekapcsolódnának szenior oktatók irányítása mellett a stratégiai menedzsment (MA)
vagy az új tárgyként a nemzetközi gazdálkodás alapszakosok részére induló Project: solving strategic
problems tárgyunk oktatásába. Utóbbi esetben többlet motivációt jelenthet, hogy az angol nyelvű
tárgy lesz, amit tanszékünk első alkalommal indít, így a jelentkezők részt vehetnek a tananyag
kidolgozásában is, illetve gyakorolhatják nyelvtudásukat a szemináriumokon.
A fő feladatok:
 Oktatási segítség: szenior oktatókkal együttes szemináriumtartás, hallgatói teljesítmények
értékelése.
 Tananyagfejlesztés: oktatási anyagok (esettanulmányok, teaching note-ok) írásában való
közreműködés, részvétel digitális tananyagfejlesztésben (tesztek, háttéranyagok: videó,
podcast)
A pályázatot meghirdető témavezető: Felsmann Balázs
A pályázati téma mely szakterületet érinti: stratégiai menedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/22. tanév őszi félév
A pályázókkal szembeni követelmények:
●
●
●

szakmai angol nyelvtudás
precizitás, megbízhatóság, érdeklődés, aktivitás

Jó kommunikációs képesség
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9/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése:
kutatómunka, illetve oktatási asszisztencia a Tehetségfejlesztés, a Szervezeti kultúra és
konfliktusmenedzsment, valamint a Karriermenedzsment egyes témaköreiben, fókuszban az
egyéni fejlesztést meghatározó kontextuális és személyes tényezőkkel
A demonstrátor feladata:





Kutató munka - elméleti koncepciók és szervezeti gyakorlatok találkozása
Kreatív szemináriumi gyakorlatok kidolgozása - kiscsoportos formában
Részvétel az órai gyakorlatokban, illetve az ezekhez kapcsolódó
adminisztráció elkészítésében
Aktív részvétel a közös tananyagfejlesztésben

A pályázatot meghirdető témavezető: Juhászné dr. Klér Andrea
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezeti magatartás, Tehetségfejlesztés,
Karriermenedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:








Érdeklődés az említett témákon belül - egy-egy szűkebb szakmai terület iránt
Nyitottság az együtt gondolkodásra az alkotási folyamatban
Elkötelezettség az általa választott feladat elvégzése során
Önállóság, kreativitás, alkotókedv
Angol nyelvtudás
Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeret

10/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatómunka egészségügyi menedzsment témakörben.
A pályázatot meghirdető témavezető: Kiss Norbert
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Egészségügy
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
·
·
·

elkötelezettség és önálló munkavégzésre való képesség
olvasási szintű angolnyelv-tudás;
alapfokú Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek (további számítógépes ismeretekre
nincs szükség).
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11/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Oktatási asszisztencia Szervezetelméletek tárgyhoz
A pályázat témához tartozó feladatok: Megbeszélés szerint tananyagfejlesztés és -fordítás,
oktatási asszisztencia (moodle oldal kezelése), tantárgyi facebook oldal működtetése, videók
készítése/szerkesztése/feliratozása, a képzés pedagógiai fejlesztésében való közreműködés,
óratartásban való közreműködés, esettanulmány írása. Igény és megfelelő feladatválasztás esetén
lehetőség van témába vágó TDK dolgozat írására is.
A pályázatot meghirdető témavezető: Kováts Gergely
A pályázati témák mely szakterületet érintik: Szervezetelméletek
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
●

angol nyelvismeret (egyes feladatokhoz)

●
●
●
●

Videók szerkesztésével, vágásával kapcsoaltos ismeret (egyes feladatokhoz)
szakmai érdeklődés a tárgyban szereplő témák iránt;
Igényességre való törekvés, precizitás, önállóság, proaktivitás
word, excel, powerpoint ismeret

12/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Felsőoktatás-menedzsment kutatások
A pályázat témához tartozó feladatok: kutatómunka, rendezvényszervezésben való
közreműködés, adminisztratív támogatás. A demonstrátor megbeszélés és érdeklődés szerint részt
vehet esettanulmány-írásban (felsőoktatás-menedzsment), kutatásban egyéni érdeklődés
figyelembevételével (felsőoktatás-menedzsment), továbbá a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások
Központjának munkájában (rendezvényszervezés, adminisztratív segítségek). Igény és megfelelő
feladatválasztás esetén lehetőség van témába vágó TDK dolgozat írására is.
A pályázatot meghirdető témavezető: Kováts Gergely
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
●
●
●

Lelkesedés, kreatív, önálló munkavégzés
Kedv a kutatási, elemzési, szervezési feladatokhoz
Angol nyelvtudás;
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13/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Oktatási asszisztencia Közszolgálati szervezetek vezetése alapjai
tárgyhoz
A pályázat témához tartozó feladatok: Megbeszélés szerint tananyagfejlesztés és -fordítás,
oktatási asszisztencia (moodle oldal kezelése), videók készítése/szerkesztése/feliratozása, a képzés
pedagógiai fejlesztésében való közreműködés, esettanulmány írása. Igény és megfelelő
feladatválasztás esetén lehetőség van témába vágó TDK dolgozat írására is.
A pályázatot meghirdető témavezető: Kováts Gergely
A pályázati témák mely szakterületet érintik: Közmenedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
●

angol nyelvismeret (egyes feladatokhoz)

●
●
●
●

Videók szerkesztésével, vágásával kapcsolatos ismeret (egyes feladatokhoz)
szakmai érdeklődés a tárgyban szereplő témák iránt;
Igényességre való törekvés, precizitás, önállóság, proaktivitás
word, excel, powerpoint ismeret

14/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatási asszisztencia üzleti szolgáltató szervezetekkel kapcsolatos
témákban. A gazdaság 70 %-át kitevő szolgáltató szektoron belül ma az üzleti szolgáltatások
növekedése a legdinamikusabb, Magyarországon is az autóiparral felváltva versengve, évek óta ebben
a szegmensben keletkezik a legtöbb munkahely. A demonstrátori pályázatban az alábbi
témacsoportok köré keresek hallgatókat:









üzleti szolgáltatások digitalizációja és automatizációja, különösen az új digitális technológiai
megoldások (pl. robotizált folyamatautomatizáció (RPA), blockchain, chatbot, kognitív
automatizáció, mesterséges intelligencia, stb.) megjelenése és alkalmazása a szolgáltató
szektorban;
magasabb hozzáadott értékű (tudás-intenzív) szolgáltatási tevékenységek megjelenésének és
terjedésének vizsgálata szolgáltató szervezetekben;
hazai kutatás-fejlesztési központok vizsgálata;
speciális adózónák kialakításának vizsgálata az üzleti szolgáltató szervezetek számára;
hazai üzleti szolgáltató szektor lehatárolása, szegmentálása, hazai gazdaságban betöltött
szerepének vizsgálata (foglalkoztatottság, adóbefizetések, GDP hozzájárulás, hozzáadott
érték);
iparági branding koncepció és stratégia kidolgozása az üzleti szolgáltatási szektorban;
diszruptív technológiák megjelenése és hatása az üzleti szolgáltatásokban.

A pályázható munka feladatai:
A fent megjelölt tématerületeken bekapcsolódás az üzleti szolgáltató szektor átfogó operatív
kutatásaiba, így nemzetközi kutatási benchmarking, részvétel nemzetközi kutatási projektben,
szakirodalomkutatás, kutatási adatelemzés, stb. Ugyanezen tématerületen belül a kutatási
eredményekhez kapcsolódó esettanulmányok, új oktatási tananyagok kidolgozásában, érdeklődés
szerint oktatásban való szerepvállalás.
Az őszi félévben a kutatás csapatmunkában történik. A kutatásban résztvevők feltüntetésre kerülnek
az angol nyelvű kutatási jelentésben.
Lehetőség van a téma TDK-ra, szakdolgozatra való továbbvitelére!
A pályázatot meghirdető témavezető: Marciniak Róbert
A pályázati témák mely szakterületet érintik: szervezetelméletek, stratégiai menedzsment,
információs erőforrás menedzsment, folyamatmenedzsment, innováció menedzsment, emberi
erőforrás menedzsment.
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
•
•
•
•
•

angol nyelvtudás;
precizitás, határidőre történő munkavégzés;
önállóság, proaktivitás, kreativitás;
megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség;
alapszintű kutatásmódszertani ismeretek;

Előnyt jelent:

TDK-n való részvételi szándék.
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15/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Kutatómunka és/vagy oktatási asszisztencia. Lehetséges feladatok:
irodalomkutatás, jegyzetírásban való közreműködés, oktatási segítség, kérdőívezés-adatelemzés,
esettanulmány-írás, konferenciaszervezés stb. egyéni érdeklődés figyelembevételével.
A pályázatot meghirdető témavezető: Móricz Péter
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Üzleti folyamatok és üzleti modellek digitalizációja.
* A digitalizáció szerepe a vállalati versenyképességben;
* digitalizációs modellek (kiemelten: sharing economy, crowdsourcing, peer production,
XaaS);
* digitalizációs technológiák hatása iparágakra és folyamatokra (kiemelten: blokklánc, M2M,
IoT, kognitív technológia, drónok, 3D nyomtatás);
* digitalizációhoz kapcsolódó menedzsment hatások (kiemelten: panoptikon,
megfigyeléskapitalizmus, automatizált döntéshozatal);
* egyéb információmenedzsment vagy folyamatmenedzsment témakör (tananyagfejlesztés
és/vagy oktatási assziszten-cia fókusszal).
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
* fokozott érdeklődés a pályázati kiírásban szereplő témakörök valamelyike iránt;
* rendelkezésre állással és terhelhetőséggel párosuló elkötelezettség és lelkesedés;
* angolnyelv-tudás;
* szakmai és formai (Word/Excel/PPT) igényességre való törekvés.

16/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatómunka, illetve oktatásban való részvétel Controlling és
teljesítménymenedzsment nem üzleti szervezetekben vagy Szervezetelméletek tárgyakhoz
kapcsolódóan. A demonstrátor megbeszélés és érdeklődés szerint részt vehet tananyagfejlesztésben,
oktatásban és oktatási koordinációban, valamint kutatásban egyéni érdeklődés figyelembevételével.
A pályázatot meghirdető témavezető: Révész Éva
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezetelméletek / Teljesítménymenedzsment
nem üzleti szervezetekben
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
●
●
●
●
●

Kreatív, önálló munkavégzés, terhelhetőség;
Kedv a kutatási, elemzési, oktatási, szervezési feladatokhoz;
Angol nyelvtudás olvasási szinten;
Word, Excel, PowerPoint alapszintű ismerete;
Nonprofit-civil szervezetek vagy társadalmi vállalkozások iránti érdeklődés előny.
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17/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatómunka, illetve oktatási asszisztencia Közszolgálati
menedzsment és/vagy Vezetés és szervezés témakörben.
A pályázatot meghirdető témavezető: Rosta Miklós
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Közszolgálati menedzsment, stratégiai
menedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
· angol nyelvtudás,
· nyitottság a kutatói munkára a fenti szakterületeken, de
· hajlandóság adminisztratív munkára is,
· terhelhetőség és precizitás, illetve
· alapfokú Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek.
Előny:
· saját kutatási téma a fenti szakterületeken (TDK-n való részvételi szándék)
· statisztikai programok felhasználói szintű ismerete.

18/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: A teljes emberi fejlődésre és testi-lelki egészségre valamint a
munkahelyi stresszre, munkahelyi jóllétre és szervezeti igazságosságra irányuló különböző kutatási
projektekben való részvétel (adatgyűjtés - interjú, fókusz-csoport -, adatfeldolgozás, elemzés és
értékelés).
Lehetőség nyílik bekapcsolódásra Az Alternatív megközelítések az Emberi Erőforrás Menedzsment
Rendszerekben és Management and Organisation (MBA) tárgyak oktatásába és
tananyagfejlesztésébe.
A pályázatot meghirdető témavezető: Szilas Roland Ferenc
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezeti Magatartás, Emberi Erőforrás
Menedzsment, Munkahelyi Jóllét, Stresszmenedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmény:
· komoly szakmai érdeklődés,
· kreatív gondolkodás,
· elkötelezettség és önálló munkavégzésre való képesség,
· angol (vagy német) nyelvtudás
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19/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Kutatómunka és a Vezetés és szervezés mesterszak alumni
szervezési feladataiba való bekapcsolódás. Lehetséges feladatok: irodalomkutatás, közös
gondolkodás, interjúk feldolgozása, elemzése, esettanulmány-írás, szervezési feladatok (alumni) stb.
egyéni érdeklődés figyelembevételével.
A pályázatot meghirdető témavezető: Szőts-Kováts Klaudia
A pályázati téma mely szakterületet érinti: hivatás, munka jelentése és értelemgazdag munka
témakör kutatása illetve szervezési feladatok.
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
·

elkötelezettség és önálló munkavégzésre való képesség;

·

proaktivitás és kreativitás;

·

szakmai érdeklődés;

·

angolnyelv-tudás;

·

alapfokú Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek;

·

rendelkezésre állás, terhelhetőség.

20/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatási asszisztencia hivatás, karrier vagyis a munka és az egyén
kapcsolata témában. Szakirodalom keresése és összefoglalása, kutatásban való részvétel.
A pályázatot meghirdető témavezető: Szőts-Kováts Klaudia
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezeti magatartás
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:







kutatói kíváncsiság, kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;
szakmai érdeklődés a szóban forgó témák és tárgyak iránt;
önállóság, kreativitás és megoldásorientáció;
nyitottság és segítőkészség (más demonstrátorokkal és az oktatókkal való közös
munkavégzés során)
magabiztos angol nyelvtudás szakmai anyagok fordításához;
Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek
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21/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: oktatási asszisztencia a Kommunikációs gyakorlatok I. és II. és
szervezeti magatartás című tárgyban. Tananyag fejlesztése, szakirodalom keresése és összefoglalása,
oktatásban való közreműködés.
A pályázatot meghirdető témavezető: Szőts-Kováts Klaudia
A pályázati téma mely szakterületet érinti: kommunikáció, szervezeti magatartás
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:







kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;
szakmai érdeklődés a szóban forgó témák és tárgyak iránt;
önállóság, kreativitás és megoldásorientáció;
nyitottság és segítőkészség (más demonstrátorokkal és az oktatókkal való közös
munkavégzés során)
magabiztos angol nyelvtudás szakmai anyagok fordításához;
Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek

22/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: A pályázó közreműködhet a tanszéken aktuálisan futó két kutatási
projektben (az egyik a Lead4Skills, ERASMUS+ projekt, a másik az EFOP 3.6.2 Társadalmi
innovációk és vállalkozások alprojekt munkahelyi jóllétet és flow-t vizsgáló része). A kutatások
fókuszában a hazai vezetőképzés kihívásai és a társadalmi vállalkozások vezetési és emberi erőforrás
menedzsment kihívásai állnak. A kutatási asszisztencia magába foglalja a szakirodalom feldolgozását,
adatgyűjtést és adatelemzést. Ezen kívül részt vehet esettanulmányok írásában és szerkesztésében,
nemzetközi konferencia szervezésében, tárgyfejlesztési célú oktatási anyagok készítésében; valamint
a pályázó az oktatásba is bekapcsolódhat.
A pályázatot meghirdető témavezető: Takács Sándor
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Emberi Erőforrás menedzsment,
Leadership
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
* kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;
* szakmai érdeklődés a szóban forgó témák iránt;
* angol nyelvtudás;
* alapfokú Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek;
* rendelkezésre állás, terhelhetőség.
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23/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatómunka, illetve oktatási asszisztencia a controlling
témakörben. A várható kutatási terület a value reporting és/vagy a fenntarthatósági jelentéstétel.
A pályázatot meghirdető témavezető: Tirnitz Tamás
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Controlling
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
●
●
●
●

elkötelezettség és önálló munkavégzésre való képesség
olvasási szintű angol- vagy németnyelvtudás
rendszerező képesség és kritikus gondolkodás
alapfokú Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek (további számítógépes ismeretekre
nincs szükség)

24/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: kutatómunka, illetve oktatási asszisztencia Szervezeti Magatartás,
Szervezeti kultúra és Diverzitásmenedzsment témakörökhöz kapcsolódóan.
A demonstrátor feladata:
Kutatásokba való bekapcsolódás (pl. diverzitásmenedzsment társadalmi vállalkozók esetében) és
kutatási feladatok ellátása (pl. interjúk készítése, szakirodalom feltárása és összefoglalása, stb.),
tanulmányírás.
o
Meglévő oktatási anyagok továbbfejlesztése és újak készítése; Multimédiás
tartalmak fejlesztése
o A témakörökhöz kapcsolódó aktuális szakmai tartalmak felkutatása és ismertetése
az oktatói csapattal;
o Részvétel esettanulmány írásában;
o A tantárgyak beszámolási rendszerének továbbfejlesztésében való részvétel;
o Tárgyhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokban való részvétel;
o Oktatási feladatokba való bekapcsolódás.

A pályázatot meghirdető témavezető: Toarniczky Andrea
A pályázati téma mely szakterületet érinti: Szervezeti Magatartás
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
·

kutatói kíváncsiság, kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;

·

szakmai érdeklődés a szóban forgó témák és tárgyak iránt;

·

önállóság, kreativitás és megoldásorientáció;

·
nyitottság és segítőkészség (más demonstrátorokkal és az oktatókkal való közös
munkavégzés során)
·

magabiztos angol nyelvtudás szakmai anyagok fordításához;

·

Word, Excel, PowerPoint felhasználói ismeretek
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25/ 2021 Referenciaszám
A téma megjelölése: Oktatási és kutatási asszisztencia Vezetés és szervezés tárgyhoz
A pályázat témához tartozó feladatok: A Vezetés és szervezés tárgy folyamatos megújulásához,
tananyagfejlesztéséhez várjuk olyan fiatal kollégák jelentkezését, akik a tárgyat már sikeresen
elvégezték, és van kedvük még jobbá tenni. A féléves munka során a személyes érdeklődést figyelembe
véve betekintést nyújtunk a tananyagfejlesztésen túl a kutatás és az oktatási módszertanok világába
is.
A pályázatot meghirdető témavezető: Vaszkun Balázs
A pályázati témák mely szakterületet érintik: Vezetés és szervezés
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév

26/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Oktatási és kutatási asszisztencia Menedzsment történet tárgyhoz
A pályázat témához tartozó feladatok: A Menedzsmenttörténet tárgy folyamatos
megújulásához, tananyagfejlesztéséhez várjuk olyan fiatal kollégák jelentkezését, akik a tárgyat már
sikeresen elvégezték, és van kedvük még jobbá tenni. A féléves munka során betekintést nyújtunk a
tananyagfejlesztésen túl a kutatás és az oktatási módszertanok világába is.
A pályázatot meghirdető témavezető: Vaszkun Balázs
A pályázati témák mely szakterületet érintik: Mendzsmenttörténet
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
•

angol nyelvismeret
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27/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Oktatási és kutatási asszisztencia a Távol-keleti menedzsmentet
érintő tárgyakhoz
A pályázat témához tartozó feladatok: A japán és a koreai menedzsment alapjai, A kínai
menedzsment alapjai, a Távol-keleti menedzsment c. tárgyak folyamatos megújulásához,
tananyagfejlesztéséhez várjuk olyan fiatal kollégák jelentkezését, akik valamelyik tárgyat már
sikeresen elvégezték, és van kedvük még jobbá tenni. A féléves munka során betekintést nyújtunk a
tananyagfejlesztésen túl az oktatási módszertanok világába is, egyéni érdeklődéstől függően lehetőség
van bekapcsolódni kutatási projektekbe is.
A pályázatot meghirdető témavezető: Vaszkun Balázs, Koczkás Sára
A pályázati témák mely szakterületet érintik: Távol-keleti menedzsment
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
• angol nyelvismeret
• valamely ázsiai nyelv ismerete előny
• A pályázati téma megjelölése: Oktatási és kutatási asszisztencia a Távol-keleti
menedzsmentet érintő tárgyakhoz

28/ 2021 Referenciaszám
A pályázati téma megjelölése: Oktatási asszisztencia a „Családi vállalatok”, vagy „Family
Business” tárgyakhoz kapcsolódóan, és kutatási asszisztencia családi vállalati rendszer irányítása, és
családi vállalati utódlás témájában.
A pályázatot meghirdető témavezető: Wieszt Attila
A pályázati téma mely szakterületet érinti: családi vállalatok kutatása
A pályázati téma időtartama: 2021/2022. tanév őszi félév
A pályázóval szembeni követelmények:
* szakmai érdeklődés a téma iránt
* kreatív, önálló munkavégzésre való képesség;
* angol nyelvtudás;
rendelkezésre állás, terhelhetőség
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