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A hallgatók specializációt az 5. félévtől, a specializációnként előírt tantárgyak teljesítése esetén 
választhatnak. Az alapképzési szakos hallgató addig specializációt nem választhat, amíg a 
specializációhoz előírt tárgyakat nem teljesítette. 
Az egyes tanévekben induló specializációk létszámát a szakfelelős javaslatára a dékán határozza meg. A 
hallgatók specializációra való besorolása szakonként a specializációra jelentkező hallgatók összesített 
korrigált kreditindexe alapján történik. 
A gazdálkodási és menedzsment képzés keretében indítani tervezett specializációk: 

 Pénzügy specializáció 
A specializáció hallgatói a képzés szerint pénzügyi jog, módszertan, pénzügyi értékelés és vállalati 
kockázat-menedzsment témakörben elmélyült ismeretekkel fognak rendelkezni. A specializáció célja, 
hogy a hallgatók az alapképzés befejezése után képesek legyenek a vállalati és banki szféra alapvető 
gyakorlati pénzügyi feladatainak és problémáinak naprakész kezelésére. A hallgatók a specializációs 
képzés eredményeképpen átlátják a számviteli kimutatások és a pénzügyi stratégiai tervezés közötti 
kapcsolatot, jól ismerik a potenciálisan felmerülő pénzügyi problémák jogi hátterét, gyakorlati vállalati 
elemzési képességgel rendelkeznek, és a finanszírozási témakörökben is jártasak. 

Specializáció választásának feltétele: 

Statisztika I., Gazdasági közjog, Vállalati pénzügyek I-II tárgyak teljesítése. 

 Üzletvitel és szervezés specializáció 
A specializáció célja általános ismereteket nyújtani a vállalatvezetés, a munka és üzletvitel szervezés 
területeiről, jártasságot kialakítani a hallgatókban az üzletvezetés részterületeinek hatékony és 
eredményes menedzselésében, alapvető módszertani és elméleti ismereteket adni a kis és közepes 
vállalatok vezetése, a minőség és tudás menedzselése, valamint az üzleti folyamatok szervezése terén. 

Specializáció választásának feltétele: 

Mikroökonómia, Vállalatgazdaságtan, Szervezeti magatartás II. tárgyak teljesítése. 

 Shared Services Expert Specialization (angol nyelven) 

A specializációt a régiónban működő multinacionális szervezetek (British Telecom, IT Services 
Hungary, National Instruments), és az ITD-H kezdeményezésére dolgoztuk ki. 
Ezek a szervezetek viszonylag nagy számban tudnak több nyelven beszélő, üzleti és informatikai 
ismeretekkel rendelkező munkavállalókat alkalmazni. A tantervi háló kialakításába aktívan 
bekapcsolódtak, és reményeink szerint a specializációban megszerezhető ismeretek kielégítik majd e 
szervezetek és a hallgatók igényét egyaránt. 

Specializáció választásának feltétele: 

Legalább középfokú, angol nyelvből letett általános komplex nyelvvizsga, további nyelvvizsgák 
előnyt jelentenek. 

Levelező tagozaton csak a Pénzügy, valamint az Üzletvitel és szervezés specializációk indulnak. 
 
Specializációt választani a későbbiekben, a vizsgaidőszak végén kell. A határidőkről Neptun üzenetben 
fogunk tájékoztatást küldeni. Specializáció jelentkezési lap a kari honlapon a nyomtatványtárban lesz 
elérhető. 
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