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Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szak:
pénzügy és számvitel, a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
Előzetes kreditbeszámítással figyelembe vehető alapképzési szakok:
alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, gazdálkodási
és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, turizmusvendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szak
továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben
meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai
szerint az alábbi ismeretkörökben:
-

-

-

módszertani alapismeretek (15 kredit):
matematika, statisztika, informatika;
közgazdasági alapismeretek (10 kredit):
mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika,
ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan,
közpolitikai ismeretek
üzleti alapismeretek (10 kredit):
vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog,
marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és
módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit):
Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia,
filozófia
szakmai ismeretek (15 kredit):
pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika, adózási ismeretek,
vállalati pénzügyek, vállalatértékelés

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel
rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja gazdasági szakemberek képzése, akik pénzügyi, közgazdaság-tudományi
műveltségükkel, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú
elméleti, módszertani és gyakorlati tudásukkal képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű

gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve
mikroszinten egyaránt. Üzleti és módszertani ismereteiknek, a tudatosan fejlesztett vezetői
készségeiknek és képességeiknek birtokában alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet
különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására, a pénzügyi
szakirodalom feldolgozására és gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő
folytatására.
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Szakmai gyakorlat
A diplomamunkához kapcsolódóan az intézményi tanterv határozza meg.

Nyelvvizsga
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex
típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési
területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú
általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Felvételi vizsga időpontja: 2017. június 10.

