Turizmus-menedzsment szak
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Teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szak:
turizmus-vendéglátás alapképzési szak, az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű
idegenforgalmi és szálloda szak, vendéglátó és szálloda szak
Előzetes kreditbeszámítással figyelembe vehető alapképzési szakok:
gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások, kereskedelem és marketing, nemzetközi
gazdálkodás, pénzügy és számvitel, üzleti szakoktató, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és
pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati alapképzési szakok
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:
- gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika,
informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és
társadalomtudományi alapismeretekből legalább 40 kredit;
- turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing,
vendéglátószálloda ismeretkörökből legalább 20 kredit.
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 olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaságtudományi,
társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a
turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására helyi,
regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél,
a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében,
valamint a nonprofit szférában. Elsajátított elméleti és kutatás-módszertani ismereteik alapján
alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására a gazdaságtudományok
területén.
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Nyelvvizsga
A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből államilag
elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, melyek közül egyik az angol, vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Felvételi vizsga időpontja: 2017. június 10.

