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• Ismeretek bővítése

•Kapcsolatrendszer

•Csapatmunka



Miért jó a hallgatónak?

• Szakmai tapasztalatok

•Vezetői készségek

• Ismeretek bővítése

•Kapcsolatrendszer

•Csapatmunka



Miért jó a hallgatónak?

• Szakmai tapasztalatok

•Vezetői készségek

• Ismeretek bővítése

•Kapcsolatrendszer

•Csapatmunka



Miért jó a hallgatónak?

• Szakmai tapasztalatok

•Vezetői készségek

• Ismeretek bővítése

•Kapcsolatrendszer

•Csapatmunka



Miért jó a hallgatónak?

• Szakmai tapasztalatok

•Vezetői készségek

• Ismeretek bővítése

•Kapcsolatrendszer

•Csapatmunka



Miért jó a hallgatónak?

• Szakmai tapasztalatok

•Vezetői készségek

• Ismeretek bővítése

•Kapcsolatrendszer

•Csapatmunka



Mit profitálnak ebből a vállalatok?
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•Esettanulmányok

•Pályaorientációr kiépítése
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• Kutatói pálya népszerűsítése

• Külső források bevonása

• Spin-off cégek diépítése
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•Hosszú távú képzési struktúra

•Kiválasztási folyamat fejlesztése
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•Nemzetközi kapcsolatok kiépítése

• További vállalatok bevonása
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