
Nemzetközi gazdálkodás alapszak 
 
A nemzetközi gazdálkodás alapszakon végzett hallgatók előtt számos elhelyezkedési és karrierlehetőség áll.  
Az állami szférában éppúgy megállják helyüket, mint a magánszférában; elhelyezkedhetnek nemzetközi 
szervezeteknél (pl. ENSZ, WTO, NATO), kormányszerveknél, gazdaságkutató intézeteknél, de saját 
vállalkozói tevékenység folytatása is szóba jöhet mint karrierlehetőség, mind hazai, mind nemzetközi 
területen. Átfogó európai uniós ismereteik birtokában a hallgatók magabiztosan helyezkedhetnek el az 
Európai Unió intézményeinél is.  A nemzetközi alapszak elvégzése biztosítja továbbá a tanulmányok 
mesterszakon való folytatásához szükséges ismereteket. Az alapszak egyenes folytatásának tekinthető a 
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak, de a végzett hallgatók előtt egyéb mesterszakok is nyitva 
állnak. 
 
Az alapszakhoz kötelező szakmai gyakorlat tartozik, mely egyben remek lehetőség a hallgatók számára a 
munkaerőpiacon érvényesíthető szakmai tapasztalat megszerzésére is, sőt, akár a gyakorlati helyen történő 
elhelyezkedésre is. A kar a szakmai gyakorlati helyek bevált, kiterjedt hálójával rendelkezik, minden 
hallgató számára biztosítani tudjuk a gyakorlati helyet.  
 
A szak lehetséges előzményeit és felhasználási lehetőségeit szemlélteti a következő ábra. 
 

 
 
Képzési idő: 6(+1) félév. 
 
Mi lesz az Ön szakképzettsége? 
Közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon (BA, Economist in International Business). 
 
Az alapszak elvégzése után Ön alkalmas lesz akár idegen nyelven is: 
 az elemzői tevékenységekhez szükséges megfelelő adatok felkutatására, alapfokú értékelésére, 

elemzésére és az eredmények tolmácsolására; 
 a feletteseik, szakértői csoportok munkavégzését támogató jegyzetek összeállítására, azok 

prezentálására; 
 a rájuk bízott témában előadások, konferencia előadások magabiztos megtartására; 
 tárgyalóképes gazdasági szakemberként mind a hazai, mind a nemzetközi megbeszéléseken aktív 

tagként részt venni, adott esetben képesek a tárgyalások önálló lebonyolítására is; 
 a munkavégzés folyamán a felmerülő problémákat önállóan felismerni, a megoldásra javaslatokat tenni 

és azokat kivitelezni. 



 
Mit fog tanulni? Hogyan épül fel a képzés? 
 Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek (80-90 kredit): 

matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, 
vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, 
szaknyelv, környezet-gazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek; 

 Társadalomtudományi alapismeretek (10-20 kredit): 
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, 
szervezet- és vezetéselmélet; 

 Szakmai törzsanyag (70-90 kredit): 
nemzetközi kereskedelemi és gazdasági intézmények, világgazdasági folyamatok és régiók, 
külgazdasági politika, elemzés és piacfejlesztés, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi ügyletek, 
nemzetközi marketing, interkulturális menedzsment, EU-közösségi politikák, nemzetközi tárgyalási 
technikák, nemzetközi etikett, protokoll, továbbá választható szakirányok, amelyek a szakmai 
törzsanyaghoz kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító 
ismeretek. 

 
Hogyan tesz szert szakmai gyakorlatra? 
A szakon kötelező 30 kreditértékű szakmai gyakorlat a 7. félévben. A Kar számos vállalattal ápol jó 
kapcsolatot, aminek révén hatékony segítséget nyújt a hallgatóknak a gyakorlati képzés megszerzéséhez. 
 
Milyen szakirányok választására van lehetősége? 
A nemzetközi gazdálkodás alapképzés keretében a következő specializációk indítását tervezzük: 
világgazdasági, illetve kellő érdeklődés esetén külgazdasági vállalkozási, EU-integráció. 
 
Milyen nyelvi követelményeket kell teljesítenie? 
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex 
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga – amelyek közül az egyik államilag elismert 
felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható – vagy ezekkel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  
 


