
 

 

ULYSSES VERSENY - CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK ONLINE ESETTANULMÁNYI 

VERSENYÉNEK PARTNERTALÁLKOZÓJA BOLZANÓBAN 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának munkatársai vezetésével készül 

az első olyan európai digitális esettanulmány verseny, az Ulysses, mely családi vállalkozások 

problémáira keres megoldásokat. A nemzetközi konzorcium közösen dolgozza ki a verseny 

menetét, a résztvevő családi vállalkozások egyes problémáinak esettanulmánnyá formálását 

és a verseny lebonyolítását is. A projekt vezetője a Szegedi Tudományegyetem, a megvalósító 

partnerek közé sorolhatjuk továbbá a Management Center Innsbruck-ot (Ausztria), a Bozen-

Bolzanói Szabadegyetemet (Olaszország), a Bécsi Egyetemet (Ausztria), a Univations GmbH-

t (Németország), valamint az Agentur fundus GmbH marketingügynökséget (Ausztria) is.  A 

verseny a családi vállalkozásokkal kapcsolatos kihívásokra, és az abból előkészített 

esettanulmányok megoldására összpontosít, amelyek fejleszteni kívánják a diákok 

problémamegoldó készségeit és vállalkozói kompetenciáit.  

 

Az Ulysses verseny projektpartnerei, köztük a Szegedi Tudományegyetem 

Gazdaságtudományi Karának kollégái 2022. szeptember 19. és 20. között az olaszországi 

Bolzanoban tartottak partnertalálkozót, melynek célja az volt, hogy véglegesítsék az 

esettanulmányokat és megállapodjanak a végső versenyfelépítésben. A verseny alapját a 

projektpartnerek által összegyűjtött magyar, olasz, és osztrák családi vállalkozások képezik. 

Változatosságukból adódóan az Ulysses versenyben részt vevő családi vállalkozások – 

akikkel az Ulysses projektpartnerei szoros kapcsolatot ápolnak – szilárd alapot biztosítanak a 

versenyre összeállított esettanulmányokhoz.   

 

A diákok Európa-szerte nevezhetnek a versenyre, hiszen annak digitális mivolta bármely 

tagállamból lehetővé teszi a csatlakozást. A konzorcium által versenyre invitált családi 

vállalkozások biztosítják, hogy a diákok valós problémákkal és kihívásokkal szembesüljenek, 

melyekre saját megoldásaikat készíthetik el online. A verseny és a jelentkezés részletei 

hamarosan elérhetők lesznek. Ha naprakész szeretne lenni a hírekkel kapcsolatban, kövesse 

a verseny közösségi oldalait, és iratkozzon fel az Ulysses hírlevélre a projekt weboldalán. 

 

Az Ulysses versenyt az Európai Unió és annak Erasmus+ programja finanszírozza. A projekt 

időtartama két év. További információért kérjük, látogasson el weboldalunkra, a közösségi 

média csatornáira, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail-címen és 

telefonszámon.  

Az Ulysses verseny honlapja: https://www.ulysses-contest.eu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/Ulyssescontest 

Instagram: https://www.instagram.com/ulyssescontest/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ulysses-contest/ 

 

Kapcsolattartó személy: Dr. Prónay Szabolcs, pronay.szabolcs@eco.u-szeged.hu; +36-30-

370-8131  

Sajtóközlemény, Szeged, 2022. október 11. 
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