
GKI Akadémia – 2017. július 

A GKI Gazdaságkutató 2017 júliusában rendezte meg fennállásának első nyári akadémiáját. Összesen 8 

jelentkező került felvételre, azonban a program végére betegség és egyéb elfoglaltságra hivatkozva 6-ra 

csökkent a programot elvégzők száma. A kéthetes tanfolyam keretében a hallgatók betekintést 

nyerhettek kutatóintézetünk mindennapi működésébe és megismerhették a fő kutatási területeket. A 

hallgatók önállóan elvégezendő fő feladata az volt, hogy kettes csoportokban vagy egyedül készítsenek 

kérdőíveket, amelyek segítségével társaik véleményezhetik az akadémiát. Összesen 5 kérdőív készült 

(egy kettes csoport volt), melyek fő megállapításai a következők: 

A program megítélése egybehangzóan pozitív volt. A hallgatók a képzéssel maximálisan meg voltak 

elégedve, melyet az is alátámaszt, hogy minden résztvevő szívesen ajánlaná főiskolai és/vagy egyetemi 

hallgatótársainak. A felmérésekből kiderült, hogy ennek fő oka a képzés szakmaiságában rejlik. Az 

Akadémia szakmai tartalmára az alkalmazott skálától függően (hol 5-ös, hol 6-os volt a maximum) 

átlagosan a megszerezhető pontok több mint 90%át adták. Több kérdőívből kiderült az is, hogy a 

hallgatóknak új élményt jelentett megismerni egy kutatóintézet tevékenységét és dolgozóit. Az utóbbiak 

előadásaival a kérdőívek tanúsága szerint 100%-ban elégedettek voltak. A jelentkezők különösen 

hasznosnak találták, hogy a hallottak jelentős részének a gyakorlatban is hasznát vehetik később, 

kiváltképpen a kvalitatív és kvantitatív elemzések, valamint a területi adatok feldolgozásánál bemutatott 

statisztikai és egyéb módszereket. 

Az akadémia sikerét bizonyítja, hogy a leggyakrabban visszatérő negatív elem annak rövidsége volt. 

Sokan három vagy akár egy egész hónapos programot is el tudtak volna képzelni. A rendelkezésre álló 

idő rövidségéből fakadóan hiányolták a monetáris kérdések és általában a pénzügyi piac elemzésével 

kapcsolatos témák átfogó megvitatását.  

Az alábbi ábrát egyik hallgatónk saját kutatása alapján alította össze: 

 

A GKI a 2018. évi Akadémia szervezése során hasznosítani fogja a hallgatók véleményét. 

Budapest, 2017. július 25.  
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