
1 
 

Füleki Beáta 

Károli Egyetem Díszoklevele 

 

Füleki Beáta 2014. február 3. óta dolgozik a Karrieriroda vezetőjeként a Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Karon. Rendkívül céltudatos, innovatív, lényeglátó, 

folyamatokban gondolkodó, vezető személyiség, munkájára hivatásként tekint. Jó 

együttműködő partner, figyelmes, barátságos és hiteles lénye a kollégáiban és a 

hallgatókban is gyorsan bizalmat ébreszt. 

Az eddigi több mint hét évnyi munkájának köszönhetően a Karrieriroda rengeteget 

fejlődött, a hallgatói szolgáltatások köre folyamatosan bővül. Nevéhez fűződik a Károli 

Alumni weboldal és Program kari, ill. összegyetemi szintű elindítása, amelynek 

működtetését is a Karrieriroda látja el.  

Aktív szerepet vállalt a 2018-as Alumni találkozó megszervezésében. A Karrieriroda 

rendszeres segítője a kari humánerőforrás-toborzásnak is. 

Az évek során kiváló kapcsolatot alakított ki a verseny- és a non profit szféra 

képviselőivel, számos fejvadászcéggel és trénerrel működik együtt. A minden félévben 

megrendezett Tréninghétre a munkaerőpiac különböző szegmenseiből hív meg 

előadókat, így a hallgatók közvetlen visszajelzést kaphatnak az éppen aktuális piaci 

elvárásokról, ezen kívül lehetőségük nyílik képességeiknek, igényeiknek megfelelő 

munka-, ill. gyakornoki lehetőségekről tájékozódni. Ő szervezte a Kar első DPR 

kutatásait is, különféle beszámolók és kimutatások elkészítésével nagymértékben segíti 

a vezetőséget és a Kari Tanácsot abban, hogy jó stratégiai döntések szülessenek a piaci 

igényeket megfelelően kiszolgáló oktatás megszervezése terén.  

Ugyancsak ő indította el a SOULító Kortás Segítők programot, amelynek keretében 

pszichológia, mentálhigiéné és lelkész szakos hallgatók tartanak segítő beszélgetéseket 

és közösségi programokat hallgatótársaiknak. 

2018 óta részt vesz az első éves hallgatók számára felajánlott tanulásmódszertan 

tréningek szerevezésében, idén pedig elindította a KRE BTK Alumni Mentor 

Programot, amelynek célja a hallgatóink összekötése az öregdiákjainkkal job-shadowing 

lehetőség biztosítása révén, melyre a Károli Közösségi Napok keretei között kerülhetne 

sor. 2021 tavaszán aktívan részt vett az Egyetemen hallgatói szolgáltatásokat biztosító 

szervezeti egységek és szervezetek (Karrieriroda, Diáktanácsadó, Egyetemi Lelkészség, 

Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat, BTK HÖK) közötti megbeszélések szervezésében, 
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amelyek a még hatékonyabb együttműködést és a még színvonalasabb hallgatói 

szolgáltatásokat hivatottak biztosítani. 

Károlis feladatainak kimagasló színvonalú ellátása mellett 2018 májusa óta a 

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) ügyvezető elnöke is. 

 


