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NÉVADÓNK, NEUMANN JÁNOS (1903-1957)

KECSKEMÉT

A 20. század egyik legjelentősebb matematikusa
Neumann János sokszínű tudományos teljesítménye az atomenergiai kutatások, a fizika, a kvantummechanika, az informatika, a közgazdaságtan, a meteorológia és a játékelmélet tudományterületein is alapvető és maradandó értékeket teremtett. A modern számítógépek működését meghatározó elmélete (Neumann-elvek) és a közgazdaságtudományok szempontjából nagy jelentőségű
játékelmélet területén kifejtett korszakalkotó tudományos tevékenysége alapvetően változtatta
meg a tudományos gondolkodást és forradalmasította a világ tudományos-technikai fejlődését.
Valamennyi infokommunikációs eszköz – az asztali számítógéptől a laptopon keresztül, az okos
telefonokon át az ipari alkalmazásokig – mind-mind a Neumann János által lefektetett, azonos elvi
felépítés alapján működik.
Neumann János tudományos eredményei, gondolkodása és szellemisége ráirányította a figyelmet a magyar oktatásügyre és tudományos életre, kivívva ezzel más nemzetek elismerését.
Egyetemünk 2017. augusztus 1-jétől büszkén viseli Neumann János nevét.

REKTORI KÖSZÖNTŐ

KANCELLÁRI KÖSZÖNTŐ

A Neumann János Egyetem – amely
2016. július 1-jén a Kecskeméti
Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjával jött létre – soha nem látott
fejlődés előtt áll. A rövidesen elkészülő új Campus épülete valóban
modern, 21. századi oktatási körülményeket teremt leendő hallgatóink számára. De már
most is szélesebb képzési kínálat, új alapszakok és
mesterszakok, valamint ösztöndíj lehetőségek várják
az érdeklődőket. Aki az új, alkalmazott tudományok
egyetemére adja be jelentkezését, biztos lehet benne,
hogy a tanultakat – akár a duális képzés lehetőségeit is
kiaknázva – a gyakorlatban is megtapasztalhatja és alkalmazhatja majd. Oktatóink, munkatársaink felkészültsége, elkötelezettsége és segítőkészsége, gazdag
vállalati és szakmai kapcsolatrendszerünk, valamint a
kecskeméti és a szolnoki campusok által kínált lehetőségek, a hallgatói szolgáltatások széles skálája intézményünk minőségpolitikájának meghatározó tényezőit képezik. Mert célunk, hogy minél jobb tanulási
környezetben minél felkészültebb és sikeresebb szakemberek végezzenek egyetemünkön. Kívánom, hogy a
sikeres felvételi után felejthetetlen és tartalmas éveket
töltsön el egyetemünkön!
Dr. Ailer Piroska
rektor

Kecskeméten egy olyan
új egyetemi központ
van megszületendőben,
amelynek minden esélye megvan arra, hogy
nemzetközileg is jegyzett intézmény legyen.
Ha szeretne elsők között lenni azon
az egyetemen, ahol a versenyképes,
XXI. századi egyetemi oktatás indul
útjára, Kecskeméten a helye. A világszínvonalú, impozáns Campus minden
egyetemistánknak, oktatónknak, kollégánknak csodálatos környezetet és szolgáltatásokat nyújt. Ön is ott lehet azok
között, akik először veszik birtokba ezt
a fantasztikus létesítményt, s itt egyedien magas színvonalú képzésekben
részesülhet.
Alapozza meg egy jó döntéssel jövőjét, jelentkezzen a Neumann János
Egyetemre!
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Finta Zita
kancellár

Ha PÖRÖGNI akarsz
– veled pörög.
Ha TUDÁSRA vágysz
– kapukat nyit meg.
Ha van egy ÁLMOD
– itt megvalósíthatod.
Ha KARRIERED építed
– távlatokat nyit.

Kecskemét városa az egyik legdinamikusabban fejlődő település az országban, amely a növekvő népességben is tükröződik,
lakosságának száma hamarosan meghaladja a 130 ezret.
A látványos fejlődés hátterében az ipari fejlesztések állnak.
2012-ben a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította Kecskemétet és térségét, hiszen a pillanatnyilag is bővülő Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Zrt. gyára mellett további meghatározó cégek is itt képzelik el jövőjüket.
A térség gazdasági szerepének erősödésével felértékelődött a Neumann János Egyetem oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenysége is. A város igen attraktív és élhető –
kitűnő szolgáltatásokkal, tömegközlekedéssel, szabadidős
lehetőségekkel, sport- és kulturális létesítményekkel.

SZOLNOK

Szolnok az Alföld szívében, a Zagyva és a Tisza ölelésében
közel egy évezrede létezik. A város gyors ütemben fejlődik,
természeti kincsekben és kulturális ajánlatokban meglepően
gazdag.
Szolnok neve hallatán először a Tisza folyó, a Szigligeti
Színház, a Művésztelep, a kosárlabda, a vízi sportok és a
megannyi érintetlen természeti szépség jut eszünkbe, a tiszavirágzás látványa pedig olyan élmény, amit minden természetszeretőnek látnia kell. Ez a jelenség ihlette a Tiszavirág
híd megépítését is, mely a város jelképévé vált, s mely szervesen bekapcsolja a Tiszaligetet a város vérkeringésébe.
Szolnok vonzerejéhez hozzájárulnak nagyszabású rendezvények is, melyek már hagyományossá váltak az alföldi
megyeszékhelyen.

Ha SZOLNOK
– akkor lendület.
Ha FIATALSÁG
– akkor nyüzsgő
éjszakai élet.
Ha KULTÚRA
– akkor színház,
múzeumok,
gasztroprogramok.
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Kedves Érdeklődők!
Kedves jövendőbeli
Hallgatónk!
Bizonyára nem tévedek, ha
azt állítom, nagyon izgalmas
időszak ez az Ön számára, tele
kérdésekkel. „Hol tanulok
majd? Milyen körülmények
között élek egyetemi éveim
alatt? Honnan lesz pénzem
(előbb vagy utóbb)? Hogyan
tudok majd elhelyezkedni?”
A dilemma sokak számára ismerős (és jogos)! Egyetemista
gyermekeim vannak, jól tudom, hogy a felvételi időszak
még a magabiztosabbak számára is tele van kétségekkel. Az ember környezetében ráadásul mindenkinek van ötlete,
hogy mi lenne a helyes, az ideális, a korszerű, a
legjobb, vagy éppen fordítva: mi az, amiről „szó
sem lehet”. Több mint huszonöt évet töltöttem
egyetemi katedrán, emiatt kicsit innen is, onnan is látom mindezt. Talán segíthetek a töprengésben. Amikor ugyanis valaki végzősként
szakmát, egyetemet választ, arról is dönt, hogyan fogja érezni magát a következő években.

Nézzük, mi az, ami igazán számít!
Fontos, hogy aki érettségizik, az továbbtanuljon, alapszakos tanulmányait követően pedig
lehetőség szerint válasszon „testhez álló” mesterképzést! A felsőoktatás ma már több mint
egy szakma elsajátítása, az egyetemi végzettség
önmagában is megtöbbszörözi a munkapiacon
való boldogulás esélyét.

4

Fontos, hogy a szakmát
mindig a legjobbaktól tanulhassa, és kiteljesíthesse önmagát, így végül magabiztosan lépjen ki a munkapiacra.
Fontos, hogy barátokat,
meghatározó
élményeket
szerezzen, hasznos tapasztalatot a közösségi létben, az
alkalmazkodásban. Mindezt
kulturált, modern, európai
körülmények között.
Meggyőződéssel
állíthatom, hogy az NJE Gazdaság
tudományi Kara ideális hely
az álmai megvalósítására!
Az elmúlt időszak óriási
változást hozott a kecskeméti gazdaságtudományi képzésben. Itt Európa egyik legkülönlegesebb, a 21. századi campusa várja majd a hallgatókat. A GTK oktatói gárdája a legelőkelőbb
hazai nagyegyetemeken már bizonyított.
Kiemelten kezeljük az idegen nyelvek magas
szintű elsajátítását is. Az országban egyedülálló
ösztöndíjprogram segíti a tanulmányok finanszírozását, sikeres kompetencia-portfólió és
mentor program a beilleszkedést és a készségek
komplex fejlesztését. Kecskemét – amellett,
hogy gyönyörű – Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő régiójának a központja,
ahol mind a letelepült vállalatoknak, mind a
városnak fontos a felnövő fiatal értelmiség. Kell
ennél több?
Szeretettel várjuk, remélem, hamarosan köszönthetjük Önt gólyáink között!

A Neumann János Egyetem Szenátusa
2017 őszén döntött egy új kar, a kecskeméti
Gazdaságtudományi Kar (GTK) létrehozásról.
A GTK-n három tanszék köré szerveződik
az oktatás: Pénzügy és Számvitel Tanszék,
Menedzsment és Üzleti Kommunikáció
Tanszék, valamint Közgazdaságtan és Üzleti
Jog Tanszék.
A NJE GTK 2018 őszétől új, a 21. századi igényeket is kielégítő kecskeméti campusán három alapszakot – és várhatóan két mesterszakot indít:

Alapszakok
• gazdálkodási és menedzsment
• nemzetközi gazdálkodás
• pénzügy és számvitel

Mesterszakok
• nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
• MBA
Emellett a GTK a NJE GAMF Műszaki és
Informatikai Karának együttműködő partnereként a műszaki menedzser szakon is várja a
hallgatókat.
A GTK a Neumann János Egyetem új
campusában működik majd, ahol egy kivételes adottságú létesítményben minőségi
oktatógárda garantálja a képzés magas színvonalát. Nemzetközi irányultságú szakjainkon Magyarország és Európa számára képzünk gazdasági és pénzügyi szakembereket,
menedzsereket.

További információk:
gtk.uni-neumann.hu

Dr. Pázmándi Kinga
mb dékán
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KÉPZÉSEINK (KECSKEMÉT)
2018. szeptemberre meghirdetni kívánt alapképzési szakok
szak neve

képzési szint munkarend finanszírozási duális
forma

nyelv

önköltség/félév

Nemzetközi
gazdálkodás

alapképzés

nappali

állami /
önköltséges

igény
esetén

magyar

240.000 Ft/félév
ösztöndíjjal 90.000120.000 Ft/félév

Gazdálkodási
és menedzsment

alapképzés

nappali

állami /
önköltséges

igény
esetén

magyar

240.000 Ft/félév
ösztöndíjjal 90.000120.000 Ft/félév

Pénzügy
és számvitel

alapképzés

nappali

állami /
önköltséges

igény
esetén

magyar

240.000 Ft/félév
ösztöndíjjal 90.000120.000 Ft/félév

A felvi.hu-n oktatásadminisztrációs okokból az alapszakok közül a nemzetközi gazdálkodás,
valamint a pénzügy és számvitel alapszak a Gazdálkodási Kar alatt, a gazdálkodási és menedzsment alapszak
a GAMF Műszaki és Informatikai Kar alatt található,
beazonosításuk azonban egyszerű a képzési hely (Kecskemét) alapján.

2018. szeptemberre meghirdetni kívánt mesterképzési szakok

Nehogy lemaradj – szerezz gazdasági
diplomát a Neumann János Egyetemen,
az üzleti élet regionális központjában:
Kecskeméten!
Tudtad, hogy egyetemi diplomával kétszer,
sőt, háromszor annyit kereshetsz, mint középiskolai végzettséggel?
Ha biztos állásra, kiemelkedő jövedelemre,
szakmai előmenetelre és sikerre vágysz, mindezt megfizethető áron, válaszd az ország vezető
egyetemeinek gazdasági képzéseivel versenyző
színvonalat kínáló NJE GTK képzéseit.

Informálódj a részletekről:
Web: gtk.uni-neumann.hu
E-mail: felveteli@gtk.uni-neumann.hu

szak neve

képzési szint

munkarend

finanszírozási nyelv
forma

önköltség/félév

Nemzetközi
gazdaság
és gazdálkodás

mesterképzés

részidős

állami /
önköltséges

magyar

280.000 Ft/félév

MBA

mesterképzés

részidős

önköltséges

magyar

280.000 Ft/félév

Induló mesterszakjainkkal kapcsolatosan
az országos és intézményi döntési folyamatok
még nem zárultak le.
E tájékoztató csak a fontosabb feltételekre terjed ki,
végleges és részletes tájékoztatást az OH felvi.hu webes
felületén, valamint a www.gtk.uni-neumann.hu honlapon
keresztül adunk. Minderre tekintettel az e tájékoztatóban
foglaltakkal kapcsolatosan
a NJE a változtatás jogát fenntartja.

A szakirányú képzésekről és a felnőttképzésekről bővebb információ
a www.uni-neumann.hu weboldalon olvasható.
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ECO ÖSZTÖNDÍJPROGRAM – ÉRDEKLŐDJ A KÜLÖNLEGES
ÖSZTÖNDÍJPROGRAMUNK RÉSZLETEI IRÁNT!
Neumann János Egyetem Gazdaság
tudományi Kar ECO Ösztöndíj Program
A Neumann János Egyetem Gazdaságtudomá
nyi Karán elérhető ECO Ösztöndíj programot
Pallasz Athéné Domus Mentis Alapítvány hirdette meg. Az ECO Ösztöndíj legfontosabb
célja, hogy a kecskeméti székhelyen működő
GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel alapképzési szakjai önköltséges képzésein
tanuló hallgatók terhei – tanulmányi teljesítményük figyelembevételével – jelentősen, és
a teljes képzési időre előre kiszámíthatóan
csökkenjenek.

Neumann János Egyetem Gazdaság
tudományi Kar ECO ALAP Ösztöndíj
Csökkentsd felére önköltségi díjad
az ECO ALAP Ösztöndíjjal!
Az ösztöndíjra az jogosult, aki a 2018/2019.
tanév I. (őszi) félévében a NJE GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás,
illetve pénzügy és számvitel (kecskeméti székhelyen folytatott) alapképzési szakjainak valamelyikén önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt létesít és legalább 400 pont
felvételi pontszámmal nyert felvételt.
Az elnyerhető ösztöndíj összege 120.000 Ft/
félév, ez az önköltség félévi díjának 50%-a.

ECO ÖSZTÖNDÍJPROGRAM – ÉRDEKLŐDJ A KÜLÖNLEGES
ÖSZTÖNDÍJPROGRAMUNK RÉSZLETEI IRÁNT!
Az ösztöndíj további általános feltételei: a mintatanterv szerinti kreditmennyiség legfeljebb
10 kredit (második félévben 5 kredit) elmaradással történő teljesítése; a legalább 3,00 súlyozott tanulmányi átlag; közéleti szerepvállalás (3. félévtől); középfokú angol vagy német
nyelvvizsga (5. félévtől).

Neumann János Egyetem Gazdaság
tudományi Kar ECO KIEMELT Ösztöndíj
Szerezz ECO KIEMELT Ösztöndíjat
425 ponttól!
A kiemelt ösztöndíjra az jogosult, aki a
2018/2019. tanév I. (őszi) félévében a NJE
GTK gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, valamint pénzügy és számvitel
(kecskeméti székhelyen folytatott) alapképzési
szakjai egyikén állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formában hallgatói jogviszonyt
létesít és legalább 425 pont felvételi pontszámmal nyert felvételt.
Az elnyerhető ösztöndíj összege önköltséges
hallgató esetén 150.000 Ft/félév, állami ösztöndíjas hallgató esetén 30.000 Ft/félév.
Az ösztöndíj további általános feltételei:
a mintatanterv szerinti kreditmennyiség legfeljebb 10 kredit (második félévben 5 kredit) elmaradással történő teljesítése; a legalább 3,00
súlyozott tanulmányi átlag; közéleti szerepvállalás (3. félévtől); középfokú angol vagy német
nyelvvizsga (5. félévtől); az ösztöndíj indexe
alapján a kiemelt ösztöndíjra jogosító képzésekben az adott évfolyam összes hallgatójának
legjobb 20%-ába való tartozás.

Részletes információk az ECO Ösztöndíjról:
E-mail: eco@gtk.uni-neumann.hu
Web: gtk.uni-neumann.hu/gtk-eco-osztondij
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NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK (KECSKEMÉT)

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK (KECSKEMÉT)
Tanulj a legnépszerűbb alapszakon!
E képzést a vállalkozások szervezeti és termelési folyamatait, valamint a vállalati gazdálkodás
alapkérdéseit megismerni kívánó hallgatóknak fejlesztettük ki. Ennek megfelelően a közgazdasági, pénzügyi, számvitel és marketing
alapismeretek mellett a szervezési és vezetési
ismeretek, a stratégiai gondolkodás, valamint
a minőség- és projektmenedzselés kap kiemelt
hangsúlyt.
Az egyik legáltalánosabb, legnépszerűbb gazdálkodástudományi alapszakról van szó, így
olyanoknak is ajánljuk, akik még keresik a számukra igazán testhezálló specializálódást.

Főbb általános gazdasági tantárgyak
Kiemelkedő jövedelem multinacionális környezetben – a nemzetközi gazdálkodás a Te szakod!
Ezen a szakon a nemzetközi üzleti világot,
kultúrát, szabályozási és gazdasági környezetet
jól ismerő gazdasági szakembereket képezünk.
Azoknak ajánljuk, akik nemzetközi vállalatoknál szeretnének itthon vagy külföldön karriert építeni, kiemelkedő jövedelemre szert tenni.
Hallgatóink megtanulhatnak projekteket menedzselni, gazdasági tevékenységet szervezni,
embereket vezetni. A képzés során hangsúlyos a közgazdaságtan, a vállalati pénzügyek,
a számvitel, a marketing, a vezetési és szervezési ismeretek. Képzésünk sajátossága az erős
üzleti jogi és üzleti kommunikációs oktatás.
Meghatározó a szakmai nyelvtudás fejlesztése,
hallgatóinknak képessé kell válniuk multinacionális környezetben is megállni a helyüket!

Főbb általános gazdasági tantárgyak:
• Közgazdaságtan
• Menedzsment
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• Marketing
• Üzleti kommunikáció
• Számvitel
• Vállalati pénzügyek
• Üzleti jog
• Nemzetközi pénzügyek
• Emberi erőforrás gazdálkodás
• Üzleti statisztika
• Adózás
• Szaknyelv

• Közgazdaságtan
• Menedzsment

• Marketing
• Üzleti kommunikáció
• Számvitel
• Vállalati pénzügyek
• Üzleti jog
• Nemzetközi pénzügyek
• Emberi erőforrás-gazdálkodás
• Üzleti statisztika
• Adózás
• Szaknyelv

Szakspecifikus tantárgyak
• Vezetés és szervezés
• Stratégiai tervezés
• Projektmenedzsment
• Minőségmenedzsment
• Környezetgazdaságtan
• Projektfeladatok

További információk a képzésről:
gtk.uni-neumann.hu

Szakspecifikus tantárgyak
• Növekedéspolitika
• EU gazdaságtana
• Nemzetközi gazdasági intézmények
• Nemzetközi adózás
• Külgazdasági politika
• Projektfeladatok

További információk a képzésről:
gtk.uni-neumann.hu
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK (KECSKEMÉT)

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK (KECSKEMÉT)
További információk a képzésről:
gtk.uni-neumann.hu

Szakmát adó piacképes tudás –
válaszd a biztos jövőt!
E szakon pénzügyi és számviteli szakemberek képzése folyik. A gazdálkodástudományi
alapműveltség átadásán túl természetesen a
vállalati pénzügyi és számviteli modellek és
gyakorlati alkalmazások megismertetése is
hangsúlyos szerepet kap. A pénzügyi és számviteli rendszerek átlátása, működtetése, a stratégiai döntések meghozatalának támogatása, a
kontrolling eljárások és módszerek használata, vagy éppen a beruházás-gazdaságossági
számítások készítése mind-mind olyan ismeretek, amelyek nélkül nem működhet korszerű
vállalkozás, így az ilyen ismeretekkel rendelkező szakemberekre jelentős a munkaerő-piaci igény. E szakot azoknak ajánljuk, akik már
az alapszakos tanulmányaik végén specializált,
piacképes tudást szeretnének pénzügyi-számviteli területen.
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Főbb általános gazdasági tantárgyak
• Közgazdaságtan
• Menedzsment
• Marketing
• Üzleti kommunikáció
• Számvitel
• Vállalati pénzügyek
• Üzleti jog
• Nemzetközi pénzügyek
• Emberi erőforrás-gazdálkodás
• Üzleti statisztika
• Adózás
• Szaknyelv

Szakspecifikus tantárgyak
• Vezetői számvitel
• Kontrolling
• Befektetés és finanszírozás
• Vállalat és projektértékelés
• Üzleti tervezés
• Projektfeladatok
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NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS
MESTERSZAK (KECSKEMÉT)

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
MESTERSZAK (KECSKEMÉT)
Karrierépítés a világ legismertebb üzleti
mesterszakán!

Siker az üzleti élet bármely területén –
nemzetközi tudás mesterfokon!
Nemzetközi orientációjú, általános gazdasági mesterszakról van szó, amelyre nem csak
gazdasági alapdiplomával lehet bekerülni. A
képzésben különös hangsúlyt helyezünk az
alapvető mikro- és makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európai integrációs,
nemzetközi jogi, valamint nemzetközi üzleti
ismeretekre.
Az itt diplomázók a gazdasági, üzleti élet szinte bármelyik részén sikeresek lehetnek, hiszen
eligazodnak a gazdasági intézményrendszer
különböző szféráiban és szintjein, alkalmassá
válnak ilyen területen önálló munka végzésére,
ismerik a szervezeti viselkedés, a marketing, a
vállalati pénzügyek, az üzleti kommunikáció és
az üzleti jog alapjait, és képesek döntés-előkészítő és elemző munkára is.

Főbb általános gazdasági tantárgyak
• Üzleti gazdaságtan
• Marketing
• Nemzetközi pénzügyi kimutatások elemzése
• Vállalati pénzügyek
• Szervezeti magatartás
• Üzleti kommunikáció
• Vezetés
• Befektetések
• Adózás
• Gazdaságpolitika
• Üzleti jog
• Nemzetközi tárgyalástechnika

Az MBA diploma a világ legismertebb üzleti
diplomája. Olyan szakembereket képezünk,
akik a nálunk megszerzett ismereteik birtokában az üzleti élet bármely fontos részterületén
képesek a szervezetek, vállalkozások fennmaradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet
kialakítására. A képzés során hallgatóink megismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit,
és képessé válnak az emberi erőforrások, illetve
általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek irányítására. Cél továbbá a megfelelő
elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás is.
A képzés magyar nyelven folyik, oktatásszervezési sajátossága, hogy csak a szombati oktatási
napok látogatásával is elvégezhető.

További információk a képzésről:
gtk.uni-neumann.hu

Főbb általános gazdasági tantárgyak
• Üzleti gazdaságtan
• Marketing
• Nemzetközi pénzügyi kimutatások elemzése
• Vállalati pénzügyek
• Szervezeti magatartás
• Üzleti kommunikáció
• Vezetés
• Befektetések
• Adózás
• Gazdaságpolitika
• Üzleti jog
• Nemzetközi tárgyalástechnika

Szakspecifikus tantárgyak
• Emberi erőforrás menedzsment
• Vállalat- és projektértékelés
• Stratégiai menedzsment
• Minőség- és projektmenedzsment
• Multinacionális vállalati pénzügyek
• Projektfeladat

Szakspecifikus tantárgyak
• Nemzetközi pénzügyek és gazdaságtan
• Gazdasági kormányzás és intézményei
• Nemzetközi politikaelmélet
• Nemzetközi adózás
• Gazdasági kormányzás és intézményei
• Projektfeladat

További információk a képzésről:
gtk.uni-neumann.hu
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MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM

MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM
LŐVEI KLÁRA KOLLÉGIUM – KECSKEMÉT
A Lővei Klára Kollégium a belváros szívében
található, közel a főtérhez és a Pedagógusképző
Karhoz. A hétemeletes épületben 103 db 2
ágyas szoba található, a férőhelyek száma 206.
Vizesblokk fürdővel és WC-kel minden lakószinten található. A karok közelsége és a belvárosi zsibongás egyaránt vonzó a kollégista
hallgatók számára.
Szolgáltatások:

A Neumann János Egyetem Kecskeméten kettő, Szolnokon egy kollégiumi telephellyel rendelkezik. A kollégiumokba pályázat útján juthatnak be hallgatóink. Az elbírálás pontrendszer alapján
történik, amelyben pontot ér a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, a közéleti tevékenység és
a lakóhely távolsága is.

HOMOKBÁNYAI KOLLÉGIUM – KECSKEMÉT
A Homokbányai Kollégium 227 szobájában 454
férőhellyel várjuk a hallgatókat. A két modern
berendezésű kollégiumépület és a Tudósház
kulturált, parkosított udvarral, sok szabad térrel és szabadtéri sportpályákkal rendelkezik. A
város szélén található épületegyüttes könnyen
megközelíthető, az 1-es számú, helyi járatú busz
szinte a kapuig viszi a kollégistákat.
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– a lakószobákban: WiFi internetkapcsolat,
hűtőszekrény,
– zongoraszoba,
– tv- és klubszobák,
– konyhák étkezővel,
– mosó- és vasalószobák,
– szolárium,
– zárt kerékpártároló,
– 24 órás recepció.

Szolgáltatások:
– a lakószobákban: ingyenes internet-
használat, telefon, tv- és rádiószolgáltatás,
hűtőszekrény,
– a tanulóközpontban: több számítógép
és rajzgép,
– kiválóan felszerelt konyhák étkezővel,
– mosó- és vasalószobák,
– kül-és beltéri sportlétesítmények:
asztalitenisz és kondicionáló termek, kosárés strandröplabda-, valamint műfüves fociés teniszpályák,
– kültéri főző- és sütőhelyek,
– moziszoba házimozi rendszerrel,
tv- és klubszobák,
– fedett „hangár” bulikhoz, rendezvényekhez,
– udvari parkolók,
– 24 órás recepció.
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A NEUMANN JÁNOS EGYETEM KARAI
NEUMANN JÁNOS EGYETEM
Oktatási és képzési igazgatóság

GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-317
web: www.uni-neumann.hu

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-300
E-mail: gamf@gamf.uni-neumann.hu
Web: gamf.uni-neumann.hu

GAZDÁLKODÁSI KAR (SZOLNOK)

Cím: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Telefon: +36 56/510-300
E-mail: gk@gk.uni-neumann.hu
web: gk.uni-neumann.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (KECSKEMÉT)
A jövőd itt épül – adj esélyt a sikernek!
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-328
E-mail: felveteli@gtk.uni-neumann.hu
web: gtk.uni-neumann.hu
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Cím: 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. tér 1-3.
Telefon: +36 76/517-620
E-mail: kvk@kvk.uni-neumann.hu
web: kvk.uni-neumann.hu

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
TelEFON: +36 76 /501-770
E-mail: pk@pk.uni-neumann.hu
web: pk.uni-neumann.hu

