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Gombás Viktória vagyok, a Felkai András Alapítvány ösztöndíját a Budapesti Corvinus Egyetemen elvégzett
Pénzügy mesterképzés idején megélhetési költségekre fordítottam. A pénzügy mesterszakon belül vállalati
pénzügyek szakirányt végeztem el.
A mesterképzésem során a leginkább kedvelt tantárgyaim közé tartozott a Beruházások és
Vállalatfinanszírozás, Alkalmazott Vállalatértékelés valamint Pénzügyi Kockázatok Kezelése. A 2020-as
tavaszi félévtől kezdődően sajnos leginkább online oktatás formájában töltöttem el utolsó egyetemi éveimet,
azonban így is számos szakmai és közösségi élménnyel gazdagodhattam. A fent említett tantárgyak keretein
belül kivétel nélkül gyakorlati példákon keresztül ismerkedhettünk meg a vállalatokat, bankokat érintő
mindennapi döntésekkel, feladatokkal. Az Alkalmazott Vállalatértékelés tantárgy esetében érdekes
előadásokat hallhattunk online formában különböző tanácsadóktól, akik szektortól függően a
vállalatértékelés sajátosságait, kihívásait mutatták be, majd kis csoportban esettanulmányokon keresztül
próbáltuk ki a gyakorlatban is elterjedt értékelési módszereket. A Beruházások és Vállalatfinanszírozás
tantárgy megkövetelte az elméleti alapok részletes ismeretét, amelyek hitelezési, előterjesztési és strukturált
finanszírozási esetekhez szükségesek. Megismerkedhettünk a startupokat érintő kockázati
tőkebefektetésekkel valamint speciális értékelési eljárásokkal is. A Pénzügyi Kockázatok Kezelése tantárgy
során pedig kifejezetten a bankok működésével, kockázataival, szabályozásával és az ezeknek megfelelő
modellezési technikákkal ismerkedhettünk meg.
Egyetemi éveim alatt aktív tagja voltam az EVK Szakkollégiumnak. A mesterképzésem első évében a
Külkapcsolati Bizottságon belül Vállalati kapcsolattartó pozíciót töltöttem be. Vállalati együttműködések
céljából vállalatok felkeresése, tárgyalások, business projektek megszervezése és koordinálása is a feladataim
közé tartoztak. A 2019/2020-as tanév során sikeres együttműködés alakult ki három különböző iparágban
tevékenykedő céggel is. Ezen kívül egyéb egyalkalmas szakmai estek, workshopok szervezéséért is felelős
voltam.
A mesterképzés során személyesen is részt vettem két business projektben. Az egyik együttműködés célja
volt, hogy egy környezettudatos fesztiválozói magatartásra ösztönző kampányt hozzon létre a projektcsapat
(felmérni a jelenlegi attitűdöket a fenntartható és HORECA szektorban használt termékek iránt, valamint a
hajlandóságot a változásra). A koronavírus miatt a projektet teljesen át kellett alakítani, mivel a kiválasztott
fesztiválok elmaradtak, amelyekre a projekt készült volna. Sajnos a korlátozások miatt a projekt elhalasztásra,
majd végül lemondásra került a bizonytalan kilátások miatt. Az utolsó félévben, Pénzügy Team
Koordinátorként egy fiatalok megtakarítási szokásait feltérképező business projektben vettem részt. A Z
generáció megtakarítási szokásairól egy széles fókuszú, lényeges kérdéskörökre kiterjedő kutatást
készítettünk, amely hasznos inputot jelentett a partnercég számára a további fejlesztési irányok
kidolgozásához.
Rendhagyó módon a 2020-as évben online formában kellett megvalósítani a szakkollégium új tagjainak
kiválasztását. A Felvételi Bizottságban eltöltött időnek köszönhetően aktív szerepet tölthettem be a
jelentkezési és kiválasztási folyamat teljes átalakításában, valamint online platformra történő átültetésében.
A 2020/2021-es tanévben a Pénzügy Team Koordinátora voltam. A csapat számos szakmai program
megszervezéséért volt felelős, többek között: Geopolitika, Gazdaságpszichológia valamint Vállalatértékelés
kurzus, Technikai elemzés, Biztosítsd be magad, Online részvényvásárlás, Adóoptimalizálás továbbá
Refinitiv tréning. Ezeken túlmenően két szakmai est, valamint egy Tőzsdehetek hírlevélsorozat és online
tőzsdeszimulációs verseny megszervezéséért és lebonyolításáért voltunk felelősek.
Nagyon hálás vagyok az egyetemi csoporttársaimnak, valamint az EVK tagságának, hogy az egyetemi
éveimet színesítették és számos élménnyel, tapasztalattal gazdagodhattam. Ezúton is szeretném megköszönni
a Felkai András Alapítványnak, hogy megélhetésemhez való hozzájárulásával támogatta a szakmai és
személyes fejlődésemet.

