A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
A MÉDIÁBAN
Napi Monitor - 2015. február 2.
Közlemények, a BGF által generált hírek
ADAPTYKES-projekt a BGF-en
A témában a megjelenés ideje: 2015. január 30.-február 1.
A megjelenés helye: MTI, Info Rádió, Figyelő Online, Híradó Online, Világgazdaság
Online, Profitline, Stop.hu, Sikeradó.hu, Tőzsdefórum, Webrádió.hu, Logisztika ma,
Orientpress Hírügynökség, Gazdasági Rádió Online, Véleményezd, Oldal.info,
Tatus.hu, Hírújság.hu, Hírözön, Hírss, Etleboro, Hírmutató, Epoc.hu, Sztárold.hu,
Frisshírek.hu, Hírözön, Prohír, Eco.hu, Myrss.hu
A fenti médiumok az MTI tudósítása nyomán beszámolnak arról, hogy véget ért az
ADAPTYKES-projekt, a finn munkahely fejlesztési program magyarországi és romániai
körülményekhez történő adaptációja a BGF-en. A Gazdasági Rádió Online az interjú
hanganyaga mellett összefoglalót közöl a dr. Csillag Sárával, a BGF tanszékvezetőjével az
Adaptykes projekt kapcsán készült interjúról.
A téma az elektronikus médiumban:
Info Rádió, Munkahely-fejlesztési projekt, 2015. február 1., 10:36
Az interjú a Gazdasági Rádió online felületén:
http://gazdasagiradio.hu/cimlap/vegyunk-peldat-a-vilag-legboldogabb-neperol-3251
Az online cikkek az alábbi linkeken olvashatók:
http://figyelo.hu/cikkek/415096-munkahely-fejlesztes-a-bgf-vezetesevel
http://www.hirado.hu/2015/02/01/munkahely-fejlesztesi-projekt-a-bgf-vezetesevel/
http://www.vg.hu/kozelet/munkahely-fejlesztesi-projekt-a-bgf-vezetesevel-443110
http://profitline.hu/hircentrum/hir/326779/Munkahely-fejlesztesi-projekt-a-BGF-vezetesevel
http://www.sikerado.hu/uzlet/2015/02/01/Megvan_a_munkahelyfejlesztesi_projekt
http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-2/kkv/uj-modszerrel-fejleszthetnek-a-kkv-k/
http://webradio.hu/hirek/gazdasag/munkahely-fejlesztesi_projekt_a_bgf_vezetesevel
http://www.logisztikama.hu/2015/02/munkahely-fejlesztesi-projekt-a-bgf-vezetesevel/
http://orientpress.hu/138920
http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=gCHm&hir=Munkahelyfejleszt%E9si%20projekt%20a%20BGF%20vezet%E9s%E9vel
http://hirek.oldal.info/h%C3%ADr/bulv%C3%A1r/2015/02/01/9521680/Munkahelyfejleszt%C3%A9si%20projekt%20a%20BGF%20vezet%C3%A9s%C3%A9vel/y2015/m02/d01
http://munkahely-fejlesztesi_stophu.tatus.hu/hirek.php?stophu_munkahely-fejlesztesi
http://hir-ujsag.hu/hirek/munkahelyfejlesztesi-projekt-a-bgf-vezetesevel
http://hir-ozon.hu/hirek/munkahelyfejlesztesi-projekt-a-bgf-vezetesevel
http://www.hirss.hu/index.php?reszletek=1489623
http://etleboro.org/hu/!/!/23090492
http://www.hirmutato.hu/ujhir/?1941174-munkahely-fejlesztesi_projekt_a_bgf_vezetesevel#.VM9T-WiG--4
http://www.hirmutato.hu/ujhir/?1941547-munkahely-fejlesztesi_projekt_indul_kkv-k_szamara#.VM9V12iG--4
http://epoc.hu/hirado-hu/munkahely-fejlesztesi-projekt-a-bgf-vezetesevel/
http://sztarold.hu/gazdasag/munkahely-fejlesztes-a-bgf-vezetesevel
http://sztarold.hu/gazdasag/uj-modszerrel-fejleszthetnek-a-kkv-k
http://friss-hirek.hu/friss-hirek/munkahelyfejlesztes-a-bgf-vezetesevel
http://hir-ozon.hu/hirek/munkahelyfejlesztes-a-bgf-vezetesevel
http://hir-ozon.hu/hirek/munkahelyfejlesztesi-projekt-indul-kkvk-szamara
http://prohir.hu/napi_hirek/2139601/munkahely_fejlesztes_a_bgf_vezetesevel
http://www.eco.hu/hir/uj-modszerrel-fejleszthetnek-a-kkv-k/
http://hirekma.hu/hir/1728585/munkahely-fejlesztesi-projekt-indul-kkv-k-szamara.html

Napi Monitor - 2015. február 3.
Közlemények, a BGF által generált hírek
ADAPTYKES-projekt a BGF-en
A témában a megjelenés ideje: 2015. február 2.
A megjelenés helye: Profession.hu
A Profession.hu is beszámol arról, hogy véget ért az ADAPTYKES-projekt, a finn munkahely
fejlesztési program magyarországi és romániai körülményekhez történő adaptációja a BGFen.
Az online cikk az alábbi linken olvasható:
http://www.profession.hu/cikk/20150202/uj-kepzesek-indulnak-a-munkahelyekert/5065

Napi Monitor - 2015. február 9.
Közlemények, a BGF által generált hírek
ADAPTYKES-projekt a BGF-en
A témában a megjelenés ideje: 2015. február 6.
A megjelenés helye: Lánchíd Rádió, Lánchír Rádió Hangtár, News4business
A News4business is beszámol arról, hogy véget ért az ADAPTYKES-projekt, a finn
munkahely-fejlesztési program magyarországi és romániai körülményekhez történő
adaptációja a BGF-en. Az egyeztetetteknek megfelelően a Lánchíd Rádió Összegző című
műsora interjút készített dr. Csillag Sárával, a BGF tanszékvezetőjével a projekt kapcsán. Az
interjú a médium online felületén is meghallgatható.
Az interjú az elektronikus médiumban:
Lánchíd Rádió, Összegző, Finn munkahely-fejlesztési program adaptációja, 2015. február 7., 20:36
Az interjú a médium online felületén:
http://mno.hu/videok/118532
Az online cikk az alábbi linken olvasható:
http://www.news4business.hu/kozlemenyek/press_release.php?id=24366

Sajtóközlemény, Budapest, 2015. január 26.

Finnországból adaptált munkahely-fejlesztési projekt erősítheti a
hazai KKV szektort
A finn gazdasági fejlődés egyik alapeleme volt az a KKV vezetők részére kidolgozott
munkahely-fejlesztési program, amelyet a Budapesti Gazdasági Főiskola a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara és a Babes Bolyai Tudományegyetem munkatársai
alakítottak át a magyarországi és romániai vállalati környezetre az ADAPTYKES
projekt keretében. A program eredményeként jelentős, a vállalatok versenyképességét
növelő szociális fejlesztések mehetnek végbe a magyarországi és romániai kis- és
középvállalkozásoknál.
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A hazai és romániai kis- és középvállalkozások versenyképességét és kapacitásuk növelését
segíti elő az ADAPTYKES, a finn munkahely-fejlesztési programot a két ország vállalkozói
környezetére adaptáló projekt, amelynek eredményeit a napokban ismertették a projektet
vezető Budapesti Gazdasági Főiskolán (BGF) megrendezett konferencián.
A finn munkahely-fejlesztési program (TYKES) nélkülözhetetlen eleme volt annak a
változásnak, amely a finn gazdaságot a világ legjobbjai közé emelte. Programjuk
alapgondolata az volt, hogy a technológiai és munkahelyi innováció egyensúlyba hozása a
feltétele annak, hogy a technológiai újítások termelési előnyökké alakulhassanak át. Az
Európai Unió által támogatott ADAPTYKES projekt keretében a BGF és partnerei, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Babes Bolyai Tudományegyetem
elemezték, és a magyarországi, valamint romániai vállalkozói környezethez igazították a finn
Lahti University of Applied Sciences által a finnországi KKV vezetők részére kidolgozott
munkahelyi fejlesztéssel kapcsolatos oktatási anyagokat, képzési formákat és módszereket.
A projekt során mindhárom országban vizsgálták a KKV-k jogi és pénzügyi környezetét,
helyüket a nemzetgazdaságokban, a humán erőforrás fejlesztésének és hasznosításának
gyakorlatait és kutatás-fejlesztési tevékenységeiket. A program eredményeként rövid- és
hosszú távú képzéseket hoztak létre a helyi KKV-k számára, amelyeknek köszönhetően
jelentős szociális fejlesztések mehetnek végbe Magyarország és Románia kis és
középvállalkozásaiban.
A projekt továbbá növelheti és megkönnyítheti az idősebbek munkavállalását is a KKV
szektorban: Finnországban, ahol a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt munkaerőhiány
alakult ki a KKV-knál, szintén a program hatására állt be pozitív változás.
A projekt hosszú távú célja, hogy a próbaképzéseket követően nemzeti TYKES programok
kerüljenek kidolgozásra Magyarországon és Romániában, illetve, hogy a projekt eredményei
bekerüljenek a BGF és a BBTE által korábban kidolgozott felnőttképzési rendszerbe. Ennek
eléréséhez e-learning tananyagok is készültek a projekt során.
További információ:
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BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

Magyarország legnagyobb, mintegy 18 ezer hallgatót képező főiskolája, a Budapesti Gazdasági
Főiskola (BGF) 2000. január elsején a három jogelőd intézmény – a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Főiskola, a Külkereskedelmi Főiskola, valamint a Pénzügyi és Számviteli Főiskola –
összevonásával alakult meg. A jogelőd intézményekben végzettek, illetve az elmúlt években BGF-es
oklevelet szerzők a hazai munkaerőpiac legelismertebb, legkeresettebb szakemberei, számosan
közülük a magyar társadalom és gazdasági élet vezető személyiségei.
A Budapesti Gazdasági Főiskola küldetése az, hogy az üzleti tudományokban, valamint a kapcsolódó
tudományágak területén az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a felsőfokú
(felsőoktatási) szakképzés, valamint az egyéb felnőttképzés terén az ország és a kelet-közép-európai
térség egyik vezető gazdasági felsőoktatási intézménye legyen.
A Budapesti Gazdasági Főiskola 2010 májusában a Felsőoktatási Minőségi Díj elismerésben
részesült a minőségfejlesztés terén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréséül, 2012 márciusa óta
pedig ISO 9001:2009 tanúsítással rendelkezik. Az intézmény 2011 júniusában tagságot kapott az
Európai Egyetemek Szövetségében (EUA), amely Európa vezető felsőoktatási szervezete, míg 2012ben a Nemzetközi Egyetemi Szövetséghez (IAU), az UNESCO felsőoktatási szervezetéhez
csatlakozott.
A BGF a 2013 és 2016 közötti időszakra elnyerte az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítést.
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