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Kedves leendő „Gólya”!
Örömmel tölt el, hogy felvételi tájékoztatónk böngészésekor a GTK dékánjának köszöntő-hívó szavait is elolvasod. A Gazdaságtudományi Kar a
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, valamint a Közgazdaságés Gazdaságtudományi Kar egyesülésével jött létre, 2014. augusztus 1-el.
Ezt követően, a Szolnok Campus Naumann János Egyetemből történő kiválása és a Debreceni Egyetembe történő beolvadása 2019. augusztus 1-el
valósult meg, így a Kar hallgatói létszáma tovább növekedett. A Gazdaságtudományi Kar a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb kara lett hallgatói
létszámát tekintve, a közel 5000 fős hallgatói létszámmal.
Karunk a gazdálkodás területéhez kapcsolódó ismeretkörök (pénzügy, számvitel, kereskedelem, marketing, menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, turizmus, vendéglátás, agrobusiness, vidékfejlesztés, sportszervezés, logisztika, emberi erőforrás) oktatását-kutatását-fejlesztését tűzte zászlajára. Pályaválasztásodban segíthet az a tény, hogy szakjainkon végzett hallgatóink biztos megélhetést, munkahelyet találnak egyetemi éveik után. Képzésünk sokrétű. A középiskola elvégzését követően 4 felsőoktatási szakképzésünk és 8 alapszakunk közül is választhatsz. A hat-, hét- vagy nyolcszemeszteres alapszakokat követően
az egy-egy speciális területet lefedő MSc/MA (más szóval mester) szakjainkon
tanulhatsz tovább. Nyilván ez most még messze áll Tőled. Ám a hónapok/évek
nagyon gyorsan telnek – főleg az egyetemen töltött periódus alatt – és mire felfigyelsz a sűrű hétköznapok, a zh-k és a vizsgák forgatagából, egyszer csak ott
tartasz, hogy komoly döntést kell hoznod az előtted álló „nagybetűs élet” meg-
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Szinte biztos vagyok abban, hogy nem fogsz csalódni, ha valamelyik általunk
ajánlott szakot választod szakmai előmeneteled, karrierépítésed, vágyaid megvalósítása színteréül. A lehetőségek szinte korlátlanok, itthon is és külföldön is
egyaránt igyekszünk a legjobbat nyújtani hallgatóink számára.
Remélem, 2020-ban személyesen üdvözölhetlek a Gazdaságtudományi Kar
hallgatóinak táborában!
Eredményes tanévet és sikeres érettségit kívánok Neked!

Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing
Pénzügy és számvitel
Turizmus-vendéglátás

Felsőoktatási
szakképzések

Másoddiplomás képzés formájában több szakirányú továbbképzési szakot is
hirdet intézményünk. A doktori fokozat megszerzése pedig a hallgató egyik legnagyobb célkitűzése lehet, jelenleg hozzávetőlegesen ötvenen végzik tudományos-kutató munkájukat Karunkon, és persze nem kizárt, hogy néhány év múlva Te is benne lehetsz ebben a csapatban. Nyílván hosszú felkészülés, és kitartó
munka kell addig, amíg eljutsz erre a szintre, de az egyetemi élet nemcsak az éjszakába nyúló tanulásról és a hosszas információgyűjtésről szól. Sokkal inkább
szól az újonnan köttetett barátságokról, egy újfajta világszemlélet megismeréséről, a középiskolától merően eltérő életformáról és persze arról, hogy az általad választott specializációban jártas legyél, gyakorlatiasan tudj mozogni.

Ha meg van az érettségid, akkor Karunkon tanulhatsz felsőoktatási
szakképzésben vagy alapképzésben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel
SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
Vidékfejlesztési agrármérnöki

Alapképzési szak

alkotásával kapcsolatban. Ha figyelemmel kíséred a híreket, a körülötted zajló
eseményeket, Te is láthatod, hogy a karunkon megszerezhető tudás ismeret a
mai világban már szinte sehol sem nélkülözhető.

Ha meg van a diplomád, az alábbi szakokra jelentkezhetsz Karunkon:
ELLÁTÁSILÁNC MENEDZSMENT

Debrecen, 2019. november

EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ
MARKETING
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS
SPORTKÖZGAZDÁSZ
SZÁMVITEL
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI
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Mesterképzési szak

KÖZGAZDÁSZTANÁR

						
Dr. habil. Pető Károly
				
egyetemi tanár, a GTK dékánja

FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉS
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment
felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Irodai szakmai irányító, felügyelő; Statisztikai ügyintéző; Személyi asszisztens; Általános irodai adminisztrátor; Adatrögzítő, kódoló; Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor; Készlet- és anyagnyilvántartó; Iratkezelő, irattáros; Ügyfél- (vevő)
tájékoztató; Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója; Lakossági kérdező, összeíró
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
Továbbtanulási lehetőségek: Karunk a szakra egyenes ágon épülő Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot indít.
6. Képzési hely: Debrecen, Kisvárda

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉS
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing
felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:Economist Assistant in Logistics
- választható szakirány: logisztika
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
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4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező; PRtevékenységet tervező, szervező; Kereskedelmi tervező, szervező; Kereskedelmi
ügyintéző; Személyi asszisztens; Készlet- és anyagnyilvántartó; Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó; Kereskedő; Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
Továbbtanulási lehetőségek: Karunk a szakra egyenes ágon épülő Kereskedelem és marketing alapképzési szakot indít.
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel (Finance
and Account)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant Specialized
in Enterpreneurship
- választható szakirány: vállalkozási
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
5. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével); Számviteli ügyintéző; Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője;
Adó- és illetékhivatali ügyintéző; Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző; Könyvelő (analitikus); Egyéb számviteli foglalkozású
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Továbbtanulási lehetőségek: Karunk a szakra egyenes ágon épülő Pénzügy
és számvitel alapképzési szakot indít.
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés (Tourism and Catering)
2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
- szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Tourism
and Catering Specialized in Tourism
- választható szakirány: turizmus
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A képzési idő félévekben: 4 félév
5. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője; Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője; Kulturális tevékenységet folytató
egység vezetője; Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője; Konferencia- és rendezvényszervező;
Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője; Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző; Utazásszervező, tanácsadó;
Recepciós; Szállodai recepciós; Vendéglős; Pincér; Pultos; Idegenvezető
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok, Kisvárda
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ALAPSZAKOK
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business
Administration and Management)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap - (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - fokozat
- szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Administration
and Management
- specializációk: pénzügy, shared services expert, üzletvitel és szervezés
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A képzési idő félévekben: 7 félév
5. Főbb ismeretkörök:
közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (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 ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia; gazdálkodási és
menedzsment szakmai ismeretek (vállalati pénzügyek, számvitelelemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing menedzsment, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, kontrolling,
üzleti etika, stratégiai tervezés, termelésmenedzsment, folyamat- és minőségmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, team-menedzsment, közmenedzsment, szervezésmódszertan, információgazdálkodás
Továbbtanulási lehetőségek: az adott képzési területhez tartozó valamennyi
mesterszak.
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok
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KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing (Commerce
and Marketing)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap - (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - fokozat
- szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing
- specializációk: kereskedelmi stratégiák, marketing stratégiák
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A képzési idő félévekben: 7 félév
5. Főbb ismeretkörök:
közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan,
vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök); társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági
jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, politológia, filozófia); kereskedelmi és marketing szakmai ismeretek (vállalatirányítás, a kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika,
média gazdaságtana, továbbá választható specializációk)
Továbbtanulási lehetőségek: az adott képzési területhez tartozó valamennyi
mesterszak.
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok
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NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: nemzetközi gazdálkodás (International
Business Economics)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap - (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - fokozat
- szakképzettség: közgazdász nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International Business
- specializációk: külgazdasági-vállalkozási, világgazdasági
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A képzési idő félévekben: 8 félév (A DE-GTK törekszik arra, hogy a felvett hallgatóinak – megfelelő tanulmányi előrehaladásuk esetén – biztosítsa a szak 3,5 év
alatt történő elvégzését.)
5. Főbb ismeretkörök:
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia,
pszichológia, filozófia, szervezet- és vezetéselmélet, nemzetközi kereskedelemi és
gazdasági intézmények, világgazdasági folyamatok és régiók, külgazdasági politika, elemzés és piacfejlesztés, nemzetközi pénzügyek, nemzetközi ügyletek, nemzetközi marketing, interkulturális menedzsment, az Európai Unió közösségi politikái, nemzetközi tárgyalási technikák, nemzetközi etikett, protokoll.
Továbbtanulási lehetőségek: az adott képzési területhez tartozó valamennyi
mesterszak.
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: pénzügy és számvitel (Finance and
Accounting)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap - (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - fokozat
- szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance and Accounting
3. Képzési terület: gazdaságtudomány
4. A képzési idő félévekben: 7 félév
5. Főbb ismeretkörök:
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; európai uniós, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, pénzügyek,
jog, pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi számvitel, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana, üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek, elszámolására vonatkozó ismeretek
Továbbtanulási lehetőségek: az adott képzési területhez tartozó valamennyi
mesterszak.
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok
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SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: sport- és rekreációszervezés (Sports
and Recreation Management)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap - (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - fokozat
- a szakképzettség: sportszervező, rekreációszervező és egészségfejlesztő
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Manager, Recreation Manager and Health Promoter
- választható szakirányok: sportszervezés, rekreációszervezés és egészségfejlesztés
3. Képzési terület: sporttudomány
4. A képzési idő félévekben: 6 félév
5. Főbb ismeretkörök:
sportelmélet és sportági gyakorlat, szervezés- és vezetéstudomány, gazdaságtudomány, egészségtudomány, társadalomtudomány, közismereti alapismeretek
Továbbtanulási lehetőségek: az adott képzési területhez tartozó valamennyi
mesterszak.
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VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: turizmus-vendéglátás (Tourism and
Catering)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap - (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - fokozat
- szakképzettség: közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése (Economist in Tourism and Catering)
3. Specializáció: egészségturizmus, szálloda
4. Képzési terület: gazdaságtudomány
5. A képzési idő félévekben: 8 félév
A képzés helye: Debrecen, Szolnok, Kisvárda
6. Főbb ismeretkörök
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing,
számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök, európai uniós, általános és gazdasági jogi
ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia, turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok
Továbbtanulási lehetőségek: az adott képzési területhez tartozó valamennyi
mesterszak.
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1. Az alapképzési szak megnevezése: vidékfejlesztési agrármérnöki (Rural
Development Engineering)
2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: alap - (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) - fokozat
- szakképzettség: vidékfejlesztési agrármérnök
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer
3. Képzési terület: agrár
4. A képzési idő félévekben: 7 félév
5. Főbb ismeretkörök:
gazdaságmatematikai, informatikai ismeretek; közgazdaságtani, statisztikai ismeretek; agrár- és gazdasági jogi ismeretek, közigazgatási alapismeretek; növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági alapismeretek; mezőgazdasági műszaki alapismeretek; talajvédelmi, vízgazdálkodási, környezetgazdálkodási ismeretek; agrártermelés természettudományi alapismeretek; földhasználat, integrációs, agrár- és birtokpolitikai ismeretek; természeti erőforrások, fenntarható vidékfejlesztés, gazdaságtani ismeretek 4-10
kredit; pénzügy és számviteli, pályázati, támogatási ismeretek; mezőgazdasági üzemtani ismeretek 5-15 kredit; szaktanácsadási és agrárkereskedelmi ismeretek; marketing, logisztikai ismeretek; regionális gazdaságtani és vidékpolitikai ismeretek; regionális elemzési módszerek ismeretei; vidékfejlesztési ismeretek; területi és projekttervezési ismeretek; menedzsment és emberi erőforrás
gazdálkodási ismeretek; speciális térinformatikai ismeretek; vállalatirányítási és
szervezési ismeretek; vidék- és civilbiztonsági ismeretek; környezetvédelmi és
politikai ismeretek; közösségfejlesztési, szociológiai ismeretek; versenyképesség fejlesztési ismeretek
Továbbtanulási lehetőségek: az adott képzési területhez tartozó valamennyi
mesterszak.
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok, Kisvárda, Nyírbátor, Nagyvárad
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mesterSZAKOK
Általános szabályok
A mesterképzésbe való felvétel feltételei: egyetemi, főiskolai, BSc/BA diploma
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
• felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
• nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
• oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál el akar fogadtatni (a tantárgyleírás nem kell: Debreceni
Egyetem GTK-n, vagy a jogelőd karokon végzetteknek)
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen
kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja,
hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s határozatában feltünteti
az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül
felülbírálati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai elbeszélgetésre hívja be a jelentkezőt.
A felvételi szakmai elbeszélgetés két részből áll:
• a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése (az elbeszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg),
• a jelentkező motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének
felmérése
Pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok
és a többlet pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100
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pontos rendszerben kell értékelni. A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
• A felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott
oklevél átlagának/minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)
• A felvételi szakmai elbeszélgetés (max. 40 pont)
• Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
• Esélyegyenlőségi maximális pont: 6 pont
- fogyatékosság: 6 pont
- gyermekgondozás: 6 pont
- hátrányos helyzet: 3 pont
• 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont
• 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont
• 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
• 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 8 pont
• 1. szakirányú OKJ-végzettség: 5 pont
• 2. szakirányú OKJ-végzettség: 3 pont
• kiemelkedő szakmai teljesítmény: 10 pont
• OTDK 1-3. hely: 10 pont
• OTDK különdíj: 5 pont

ELLÁTÁSILÁNC MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: ellátásilánc-menedzsment (Supply
Chain Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles ellátásilánc menedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Supply Chain Manager
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
A szak duális képzésként is végezhető
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kereskedelem és
marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, az
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.3. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok
képzési területről a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az üzleti szakoktató, az informatikai képzési területről a gazdaságinformatikus, a mérnökin-
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formatikus, a programtervező informatikus, a műszaki képzési területről a közlekedésmérnöki, a műszaki menedzser, gépészmérnöki alapképzési szak.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.3. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. Képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök:
gazdaságtudomány és társadalomtudomány, gazdasági és társadalom tudományi disztribúció és ellátási menedzsment, logisztika, stratégiai menedzsment, logisztikai szimulációs programok, logisztikai rendszerek, értékteremtő
folyamatok menedzsmentje
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60
kredit az alábbi területekről:
- módszertani alapismeretek területéről 15 kredit (matematika, statisztika, informatika);
- közgazdasági ismeretek területéről 10 kredit (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan);
- társadalomtudományi ismeretek területéről 10 kredit (európai uniós, általános
és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia);
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- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek területéről 25 kredit (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységmenedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, számvitel, kontrolling).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai
alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: emberi erőforrás tanácsadó (Human
Resource Counselling)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MA) - fokozat
szakképzettség: okleveles emberierőforrás tanácsadó
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Resource Counsellor
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és
közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről
az emberi erőforrások, a társadalomtudomány képzési területről a szociológia,
a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.3. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök:
bölcsészettudomány, neveléstudomány, társadalomtudomány, informatika,
kommunikáció, kutatásmódszertan, pszichológiai ismeretek, menedzsmentismeretek, társadalmi ismeretek, tanácsadási ismeretek, közgazdasági ismeretek, felnőttképzési ismeretek
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7. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges
kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről
bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
felnőttképzési ismeretek,
kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
informatika, könyvtárismeret;
társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
gazdasági és jogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szereznie.

KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MA) - fokozat
szakképzettség: okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of economics (entrepreneurial
studies)
3. Képzési terület: pedagógusképzés
4. A képzési idő félévekben: előképzettségtől függően 2-4 félév*
*Előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalat elismerése alapján a képzési idő 3 félév, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félévben történik meg. (Ebben az esetben a 4 féléves képzésre kell jelentkezni.)

5. Kooperatív közgazdász tanárképzés
Célja: Gyakorlatorientáltság növelése, szakmai tanárképzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazítása, szoros együttműködés a munkaadói szférával.
6. A képzés célja:
a gazdasági (közgazdasági, üzleti) szakterületen az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain a szakközépiskolai, szakközépiskolai az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli oktatásban, a felnőttek át- és továbbképzésében, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzésekben az elméletigényes szakmai tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak végzésére, a tanórai, tanirodai tanüzleti tanulás szervezésére,
a gazdasági szakképzés területén a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési felada-
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tokra, valamint a szakképzésben résztvevők korosztályi problémáinak, speciális nevelési feladatainak ellátására képes tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.
7. Kiknek a jelentkezését várjuk?
A tanári pálya iránt elhivatottságot érző, gazdaságtudományok képzési területhez
tartozó alapképzési szakok bármelyikén végzetteket, amennyiben úgy érzik, szívesen átadnák gazdasági ismereteiket olyan diákoknak, vagy felnőtteknek, akik közgazdasági szakközépiskolákban, OKJ-s és egyéb szakképző tanfolyamokon ismerkednek a gazdaság világával és készülnek majdani, üzleti jellegű tevékenységükre.
Számítunk az elmúlt években végzett gazdaságismeret szakos tanárokra, akik mestertanári diplomát is szerezni kívánnak. De várjuk a korábban közgazdasági végzettséget szerzett, és a tanári pálya felé orientálódó szakembereket, valamint azokat az
ügyviteli szakirányos üzleti szakoktató kollégákat, akik magasabb szintű tanári végzettséget kívánnak szerezni szakterületükön.
8. Hány féléves képzésre jelentkezzen?
2 félév [közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)] képzés:
A képzésre jelentkezhetnek főiskolai szintű azonos tanári oklevéllel rendelkezők, illetve a tanárszak szakterülete szerinti, mesterfokozatot adó nem tanári szakos vagy
egyetemi szintű nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők.
4 félév [közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)] képzés:
A képzésre jelentkezhetnek bármilyen tanári oklevéllel rendelkezők, illetve a tanárszak szakterülete szerinti, alapfokozatot adó nem tanári szakos vagy főiskolai szintű
nem tanári szakos oklevéllel rendelkezők.
9. Felvétel:
A rendeletben megállapított bemeneti feltételek meglétének vizsgálatán túl, felvételi beszélgetésre kerül sor. A felvételi döntést befolyásolja az alapképzésben, illetve a korábbi, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése is.
10. Főbb tárgyak: a képzés során tanulmányozandó ismeretkörök két nagy csoportra oszlanak. Az egyik blokkba a „tanári mesterség” tárgyai tartoznak.
A tárgyak másik blokkja szakmai és szakmódszertani jellegű. A szakmai diszciplináris egység témaköre: a gazdaságtudomány általános ismeretanyagát fogja át, valamint ebben a tantárgyblokkban található a szakmódszertan is, mely a tanulmányok
igen fontos részét képezi.
11. Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag
elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
12. Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:
A mesterszak hallgatói alapszakjukra és megszerzett újabb szakmai ismereteikre,
valamint pedagógiai felkészültségükre alapozva doktori iskolák irányába léphetnek tovább.
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MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: marketing (Marketing)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
A szak duális képzésként is végezhető
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok
képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök:
Gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek, Marketing szakmai ismeretek, Differenciált szakmai ismeretek
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 30 kredit az alábbi területekről:
módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12
kredit;
elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12
kredit;
üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing,
számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: Master of Business Administration (MBA)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász MBA szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok
képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki
menedzser, az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.5. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök
kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, emberierőforrás – menedzsment, üzleti (vállalati) gazdaságtan, stratégiai menedzsment, vállalati kommunikáció, üzleti jog, változásmenedzsment, minőségmenedzsment, projektmenedzsment, döntés-problémamegoldás, nemzetközi pénzügyek, befektetések, információmenedzsment,
7. A képzést megkülönböztető speciális jegyek
A képzésbe való belépés feltétele alapfokozat birtokában legalább három, mesterfokozat birtokában legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat.
8. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési
képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit
az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan,
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közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet
és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
- társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés,
emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai
alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS
MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (International Economy and Business)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in International
Economy and Business
Specializáció: nemzetközi üzleti menedzsment
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
A szak duális képzésként is végezhető
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint társadalomtudomány képzési területről a
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-
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vény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök:
kvantitatív módszerek, ökonometria, gazdaságpolitika, politikai gazdaságtan,
közgazdasági elméletek, nemzetközi gazdaságtan, nemzetközi pénzügyek,
döntéselmélet, kutatásmódszertan, vállalati környezet- és piacelemzés elmélete, regionális integrációs elemzés tervezése, végrehajtása, a világgazdasági fejlődés főbb elméleteinek, összehasonlító módszereinek ismeretei, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszer formái, a nemzetközi pénzügyi folyamatok lényege, formái, hatásai, nemzetközi szervezetek irányítása, befolyásolása, hatásmechanizmusaik elemzése, társadalomtudományi módszertanok,
legújabb szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása, valamint a fejlődés-gazdaságtan vállalati, regionális és világgazdasági vonatkozásai
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:
- közgazdasági és módszertani ismeretek területéről legalább 18 kredit (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika);
- üzleti alapismeretek területéről legalább 12 kredit (pénzügytan, vállalati
pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés,
emberi erőforrás gazdálkodás);
- szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen.
A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: sportközgazdász (Sports Economics)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles sportközgazdász
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Economist
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
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4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület üzleti alapképzési szakjai, valamint az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével elsősorban számításba: a sporttudomány képzési területről a sportszervező, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a
sport- és rekreációszervezés alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdaságelemzés alapképzési szak.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök
sportgazdaságtan, makro- és mikroökonómiai ismeretek, pénzügyi elemzés,
társadalom és sport, vezetői közgazdaságtan, gazdasági jog, kutatásmódszertan, projektmenedzsment, üzleti tervezés, statisztika és ökonometria, sportfinanszírozás makro- és mikrogazdasági vonatkozásai, sportszervezetek számvitele, sportszervezetek pénzügyei és adózása, nemzetközi és kereskedelmi
sportjog, egyéni és csapatsportágak gazdaságtana, sportmarketing, nemzetközi szervezetek, licencia eljárások, a világesemények szerepe a sportgazdaságban, olimpizmus, sportszervezetek vezetése, és szervezeti felépítése, biztosítások a sportban, sport és média, infrastruktúra és sportvállalkozás, döntéselmélet, élsportolók életpálya modelljei, sikerlélektan, sportolói önismeret,
teljesítménymérés és menedzsment, sport és turizmus, a szabadidősport társadalmi és gazdasági kérdései
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30
kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek területéről 8 kredit (matematika, statisztika);
- elméleti gazdaságtani ismeretek területéről 10 kredit (mikroökonómia,
makroökonómia, pénzügytan);
- egységes üzleti alapozó ismeretek területéről 12 kredit (marketing, gazdasági jog, vállalat-gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy)
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SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: számvitel (Accountancy)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Accountancy
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
A szak duális képzésként is végezhető
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.3. pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.3. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök:
matematikai-statisztikai elemzés, kvantitatív döntési módszerek, vállalati pénzügyek, vállalkozások jogi környezete, kutatási módszerek, haladó vezetői számvitel, pénzügyi kimutatások elemzése, haladó vállalati pénzügyek, pénzügyi
instrumentumok számvitele, nemzetközi számviteli beszámolási rendszer, konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése, vállalkozások adózása és költségvetési kapcsolataik ellenőrzése, számvitel elmélet és kutatás, a költség- és
teljesítményelszámolás, a stratégiai vezetői számvitel, a pénzügyi kontrolling, a
számvitel számítógépes támogatása, az alkalmazott vállalatértékelés, a számviteli
esettanulmányok, a számvitel szabályozása, a könyvvizsgálat rendszere, a költségvetési szervek és költségvetési támogatások ellenőrzése, a hitelintézetek ellenőrzése, a könyvvizsgálat számítógépes támogatása, a vállalatirányítás és számvitel,
az ellenőrzési esettanulmányok szakterületein szerezhető speciális ismeret.
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60
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kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek területéről 15 kredit (matematika, statisztika, informatika);
- közgazdasági alapismeretek területéről 10 kredit (mikro- és makroökonómia,
pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek);
- üzleti ismeretek területéről 10 kredit (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti
kommunikáció);
- társadalomtudományi ismeretek területéről 10 kredit (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia);
- szakmai ismeretek területéről 15 kredit (vállalati gazdaságtan, pénzügy,
pénzügyi számítások és pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési
számvitel, konszolidált beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek,
adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi jog).
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vállalkozásfejlesztés (Business
Development)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség
oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Development
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
A szak duális képzésként is végezhető
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az alkalmazott közgazda-
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ságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök
vállalati stratégia, pénzügyi elemzés, vállalkozás-innováció, társadalmi és gazdasági előrejelzés, vállalkozások költségvetési kapcsolatai, kutatás-módszertan, projektvezetés, innováció-módszertan, vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák,
vállalati döntéstámogató rendszerek, vállalkozástan, üzleti kommunikáció, innováció- és vállalkozásfejlesztési politika, vállalkozás és globalizáció, piaci stratégiák,
vezetői gazdaságtan, kontrolling, üzleti tanácsadás, az értékelemzési módszertan
szakterületein szerezhető speciális ismeret
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit
az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;

29

- elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit.
6. Képzési hely: Debrecen, Szolnok

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vezetés és szervezés (Management
and Leadership)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Management and
Leadership
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
A szak duális képzésként is végezhető
Specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás
menedzsment és szervezetfejlesztés
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és
menedzsment alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.3. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.3. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök:
marketingmenedzsment ismeretek, pénzügyi ismeretek, matematikai-statisztika módszerek és elemzések, kvantitatív döntési módszerek, kutatási módszertan, vezetői üzleti gazdaságtan, gazdaságpolitika, szervezetelmélet, szervezeti magatartás és vezetés, stratégiai menedzsment, változás- és tudásmenedzsment, projektek menedzselése, termelés- és folyamatmenedzsment, in-
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tegrált információs rendszerek irányítása, controlling.
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60
kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és
funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy,
számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció,
adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit;
- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés
és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés,
controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.
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VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: vidékfejlesztési agrármérnöki (Rural
Development Engineering)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester - (magister, master; rövidítve: MSc) - fokozat
- szakképzettség: okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
- szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Rural Development Engineer
3. Képzési terület: agrár
A szak duális képzésként is végezhető
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési
agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.
4.2. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az agrár képzési terület
további alapképzési szakjai, a gazdaságtudományok, a természettudomány
és a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakjai.
4.3. A szak Képzési és Kimeneti Követelményei 9.4. pontjában meghatározott
kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 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.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. Főbb ismeretkörök:
elemzés-módszertani, vezetői számviteli ismeretek, vidékszociológiai, emberi
erőforrás gazdaságtani ismeretek, gazdasági jogi ismeretek , agrár-, vidék- és
környezetpolitikai ismeretek; településfejlesztési, projektmenedzsment ismeretek, kereskedelmi- és logisztikai ismeretek, integrált területfejlesztési-, vidékfejlesztési-, vidékgazdaságtani ismeretek, agrártermelés üzem- és gazdaságtani ismeretek, térségi tervezési és programozási ismeretek, agrárpolitikai programok elemzési ismeretek, alternatív gazdálkodási (non-food), élelmiszerlánc-biztonság ismeretek, helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztési ismeretek, mezőgazdasági piacok gazdaságtani ismeretek, közösségfejlesztési, társadalmi és humánismeretek, vertikális és horizontális koordinációs ismeretek,
vidékbiztonsági ismeretek.
7. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei
Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmá-
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nyok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szakigazgatási ismeretek területeiről az
alábbiak szerint:
természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy
gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak
szerint meg kell szerezni.
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A Karon az oktatásra a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán, Szolnok Campuson, Kisvárdán és terveink szerint Nyírbátorban valamint Nagyváradon kerül sor. A képzés során a gyakorlati képzés jól felszerelt oktatótermekben, multimédiás teremben, számítógépeken, szakiskolákban, magángazdaságokban történik, valamint lehetőség van külföldi gyakorlati munkára is.
Az alapképzés (BSc, BA) keretében Turizmus-vendéglátás és a Nemzetközi
gazdálkodási szakokon a 6 félév elméleti oktatást követően a hallgatók 2 félév (2*12 hét) szakmai gyakorlatot töltenek el valós munkakörnyezetben, ahol
szakmai képzésükhöz igazodó munkát végeznek. A Kar többi alapszakja esetében – kivéve a Sportszervező szakot – 6 félév elméleti oktatást követően a
hallgatók 1 félév (12 hét) szakmai gyakorlatot töltenek el.
A Gazdaságtudományi Karon komoly hangsúlyt helyezünk a szakmai gyakorlat hatékony megszervezésére, a komoly szakmai munkavégzésre, a hallgatók
hatékony felkészítésére a munka világába történő helytállásra (további információk www.magpraktikum.hu).
Évi több alkalommal lehetőség nyílik a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésére. Karunk, mint nyelvvizsga hely szervezi a Kitex, Zöldút, BGE és GazdálKODÓ
szakmaival bővített, valamint a TársalKODÓ általános nyelvvizsgákat.
A szaknyelvi képzésen túl – külföldi tanulmányút keretében – ösztöndíjak révén bővítheted nyelvtudásodat.
A hallgatói tehetséggondozást kiemelten fontos kari feladatnak tekintjük. Karunk hallgatói a kari tudományos diákköri konferenciákat (TDK) követően az
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) agrártudományi és közgazdaságtudományi szekciójában is jelenetős eredményeket érnek el évrőlévre. Emellett hallgatóink részt vesznek a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában (DETEP), valamint különböző szakkollégiumok munkájában is.
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Felsőoktatási szakképzésben
Képz.
szint
F
F

Munkarend
N
N

F

N

F

N

F

N

F

N

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

N
N
N
N
N
N
N
N
L
L
L
L

Fin.
Önköltség Képz. idő Kapacitás
Érettségi
Meghirdetett képzés
forma
(félév)
(félév) min. < max. vizsgakövetelmények
(1)
A
gazdálkodási és menedzsment
támogatott
4
15 < 69
K
gazdálkodási és menedzsment (1)
200 000 Ft
kereskedelem és marketing [logisztika]
A
támogatott
(Debrecen)(1)
4
15 < 69
kereskedelem és marketing [logisztika]
K
200 000 Ft
(1)
(Debrecen)
kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok)
támogatott
A
(1)
4
14<40
kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok)
K
200 000 Ft
(1)
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K

F

L

A

F

L

K

F

L

A

F

L

K

F

L

A

F

L

K

F
F
F
F
F
F
F
F

L
L
L
L
L
L
L
L

A
K
A
K
A
K
A
K

pénzügy és számvitel [vállalkozási](Debrecen)(1)
pénzügy és számvitel [vállalkozási](Debrecen)(1)
pénzügy és számvitel [vállalkozási](Szolnok) (1)
pénzügy és számvitel [vállalkozási](Szolnok)(1)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Debrecen)(1)
turizmus-vendéglátás [turizmus](Debrecen)(1)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Szolnok)(1)
turizmus-vendéglátás [turizmus]( Szolnok)(1)
gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) (1)(5)
gazdálkodási és menedzsment (Debrecen) (1)(5)
gazdálkodási és menedzsment (Kisvárda) (1)(5)
gazdálkodási és menedzsment (Kisvárda) (1)(5)
kereskedelem és marketing [logisztika]
(Debrecen)(1)(5)
kereskedelem és marketing [logisztika]
(Debrecen)(1)(5)
kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok)
(1)(5)

támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
190 000 Ft
támogatott
190 000 Ft

15<30

4

15 < 65

4

15<40

4

10 < 15

4

10 < 20

4

10 < 30

4

15 < 30

4

10 < 30

4

15 < 25

4

10 < 20

4

10 < 20

4

15 < 30

bármelyik két
érettségi
vizsgatárgy

támogatott
190 000 Ft
támogatott

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Debrecen)(1)

190 000 Ft

(5)

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Szolnok) (1)(5)
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Szolnok) (1)(5)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Debrecen)(1)(5)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Debrecen)(1)(5)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Kisvárda)(1)(5)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Kisvárda) (1)(5)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Szolnok)(1)(5)
turizmus-vendéglátás [turizmus] (Szolnok)(1)(5)

4

190 000 Ft

(1)(5)

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Debrecen)(1)

15 < 64

támogatott

kereskedelem és marketing [logisztika] (Szolnok)

(5)

4

támogatott
190 000 Ft
támogatott
190 000 Ft
támogatott
190 000 Ft
támogatott
190 000 Ft

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési
és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.)
EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializációk: kereskedelmi stratégiák, marketing stratégiák.
(3) Választható specializációk: pénzügy, shared services expert, üzletvitel és szervezés.
(4) Választható specializációk: pénzügy, üzletvitel és szervezés.
(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatólag hetente pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor.
(6) Választható specializációk: külgazdasági-vállalkozási, világgazdasági.
(7) Választható specializációk: egészségturizmus, szálloda.
(8) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(9) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek,
faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelmi ismeretek, kertészet és
parképítés ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, környezetvédelemi ismeretek,
közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek,
mezőgazdasági ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vízügyi ismeretek.
(10) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság
ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.
(11) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép- szerelési ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek,
élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, hajózási technikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, közúti és légi közlekedési,
szállítmányozási és lo, magas- és mélyépítési ismeretek, mechatronikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeret, postaforgalmi ismeretek, út-,
vasút- és hídépítési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisz.
(12) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek.
(13) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek,
gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.
(14) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(15) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák.
(16) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
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A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR FELVÉTELI INTÉZMÉNYI SAJÁTOSSÁGAI

AZ OKTATÁS FELTÉTELEI A GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARON

Képz.
szint
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Munka- Fin.
Meghirdetett képzés
rend forma
N
A
gazdálkodási és menedzsment(1)(3)(8)
N
K
gazdálkodási és menedzsment(1)(3)(8)
N
A
kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(2)(8)
N
K
kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(2)(8)
N
A
kereskedelem és marketing (Szolnok)(1)
N
K
kereskedelem és marketing (Szolnok)(1)
N
A
nemzetközi gazdálkodás(1)(6)(8)
N
K
nemzetközi gazdálkodás(1)(5)(8)
N
A
pénzügy és számvitel(1)
N
K
pénzügy és számvitel(1)
sport- és rekreációszervezés
N
A
[rekreációszervezés és egészségfejlesztés](1)
sport- és rekreációszervezés
N
K
[rekreációszervezés és egészségfejlesztés](1)
N
A
sport- és rekreációszervezés [sportszervezés](1)
N
K
sport- és rekreációszervezés [sportszervezés](1)

Önköltség Képz. idő Kapacitás
(félév)
(félév)
min. < max.
támogatott
7
20 < 94
210 000 Ft
támogatott
7
20 < 84
210 000 Ft
támogatott
7
15 < 30
210 000 Ft
támogatott
8
15 < 59
210 000 Ft
támogatott
7
15 < 94
210 000 Ft
támogatott
6
támogatott
210 000 Ft

N

A

turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(7)(8)

támogatott

A

N

K

turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(7)(8)

210 000 Ft

N

A

vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen)(1)

6

8

A

N

L

K

A

A

L

K

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K

A
A

L
L

K
K

vidékfejlesztési agrármérnöki (Debrecen)(1)
gazdálkodási és menedzsment (Debrecen)(1)(4)(5)
(8)

gazdálkodási és menedzsment (Debrecen)(1)(4)(5)
(8)

gazdálkodási és menedzsment (Szolnok)(1)(4)(5)(8)
gazdálkodási és menedzsment (Szolnok)(1)(4)(5)(8)
kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(2)(5)(8)
kereskedelem és marketing (Debrecen)(1)(2)(5)(8)
kereskedelem és marketing (Szolnok)(1)(2)(5)(8)
kereskedelem és marketing (Szolnok)(1)(2)(5)(8)
nemzetközi gazdálkodás(1)(5)
nemzetközi gazdálkodás(1)(5)
pénzügy és számvitel (Debrecen)(1)(5)
pénzügy és számvitel (Debrecen)(1)(5)
pénzügy és számvitel (Szolnok)(1)(5)
pénzügy és számvitel (Szolnok)(1)(5)
sport- és rekreációszervezés
[rekreációszervezés és egészségfejlesztés](1)(5)
sport- és rekreációszervezés [sportszervezés](1)
(5)

7

támogatott

(1)(2)(5)(8)

(Debrecen)(1)(5)
(Debrecen)(1)(5)
(Kisvárda)(1)(5)
(Kisvárda)(1)(5)
(Nyírbátor)(1)(5)
(Nyírbátor)(1)(5)
(Szolnok)(1)(5)
(Szolnok)(1)(5)
(Nagyvárad)(1)(5)
(Nagyvárad)(1)(5)
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15 < 30

8

10 < 20

7

10 < 35

7

10 < 30

10 < 40

turizmus-vendéglátás (Kisvárda)(1)(2)(5)(8)

agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki
agrármérnöki

7

6

A

vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési

10 < 30

200 000 Ft

L

turizmus-vendéglátás (Kisvárda)

15 < 30

7

10 < 25

A

K

7

6

támogatott
200 000 Ft

A
K
A
K
A
K
A
K
A
K

kettőt kell választani: biológia v.
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. egy idegen
nyelv(16)
kettőt kell választani: földrajz v.
gazdasági ismeretek v.
informatika v. matematika v.
történelem v. egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy v.
egy idegen nyelv v. egy szakmai
előkészítő tárgy
kettőt kell választani: biológia v.
fizika v. földrajz v. informatika
v. kémia v. matematika v.
természettudomány v. egy
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton
belüli specializáció szakmai
érettségi vizsgatárgy(11) v. egy
idegen nyelv(15) v. egy szakmai
előkészítő vizsgatárgy(13)

10 < 50

200 000 Ft

turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(2)(5)(8)
turizmus-vendéglátás (Debrecen)(1)(2)(5)(8)

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

kettőt kell választani: földrajz v.
gazdasági ismeretek v.
informatika v. matematika v.
történelem v. egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy(10)
v. egy ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgy(12) v. egy idegen
nyelv(16) v. szakmai előkészítő
vizsgatárgy(14)

200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft
támogatott
200 000 Ft

A
K

L

20 < 80

Érettségi vizsgakövetelmények

támogatott

L
L

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

20 < 79

185 000 Ft

A
A

A

10 < 85

támogatott
7

A

15 < 70

210 000 Ft

A

A

Mesterképzésben

Alapképzésben

Jelmagyarázat a 35. oldalon.

8

10 < 15

8

10 < 20

7

10 < 30

7

10 < 20

7

10 < 20

7

10 < 20

7

10 < 20

200 000 Ft
támogatott
175 000 Ft
támogatott
175 000 Ft
támogatott
175 000 Ft
támogatott
175 000 Ft
támogatott
175 000 Ft

kettőt kell választani: földrajz v.
gazdasági ismeretek v.
informatika v. matematika v.
történelem v. egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy(10)
v. egy ágazaton belüli
specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgy(12) v. egy idegen
nyelv(16) v. szakmai előkészítő
vizsgatárgy(14)

kettőt kell választani: biológia v.
magyar nyelv és irodalom v.
matematika v. testnevelés v.
történelem v. egy idegen
nyelv(16)
kettőt kell választani: földrajz v.
gazdasági ismeretek v.
informatika v. matematika v.
történelem v. egy ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgy v.
egy idegen nyelv v. egy szakmai
előkészítő tárgy
kettőt kell választani: biológia v.
fizika v. földrajz v. informatika
v. kémia v. matematika v.
természettudomány v. egy
ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy(9) v. egy ágazaton
belüli specializáció szakmai
érettségi vizsgatárgy(11) v. egy
idegen nyelv(15) v. egy szakmai
előkészítő vizsgatárgy(13)

Képz.
szint

Munkarend

Fin.
forma

M
M
M
M
M
M

N
N
N
N
N
N

A
K
A
K
A
K

M

N

A

M

N

K

M

N

A

M

N

K

M
M
M
M

N
N
N
N

A
K
A
K

M

N

A

M

N

K

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

N
N
N
N
N
N
N
N
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K
A
K

M

L

A

M

L

K

M

L

A

M

L

K

M
M
M
M
M
M
M
M

L
L
L
L
L
L
L
L

A
K
A
K
A
K
A
K

Választható szak
ellátásilánc-menedzsment(2)
ellátásilánc-menedzsment(2)
emberi erőforrás tanácsadó(1)
emberi erőforrás tanácsadó(1)
marketing(3)
marketing(3)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar
nyelven)(2)(3)(5)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar
nyelven)(2)(3)(5)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven)
(3)(5)(8)

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven)
(3)(5)(8)

sportközgazdász(1)
sportközgazdász(1)
számvitel(2)
számvitel(2)
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Debrecen) (1)
(2)

vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Debrecen) (1)
(2)

vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Szolnok)(1)
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Szolnok)(1)
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Debrecen) (1)(8)
vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Debrecen) (1)(8)
vezetés és szervezés(2)(4)(7)
vezetés és szervezés(2)(4)(7)
vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2)
vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(2)
ellátásilánc-menedzsment(6)
ellátásilánc-menedzsment(6)
emberi erőforrás tanácsadó(1)(6)
emberi erőforrás tanácsadó(1)(6)
marketing(3)(6)
marketing(3)(6)
Master of Business Administration (MBA)(3)(6)
Master of Business Administration (MBA)(3)(6)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás(3)(5)(6)
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás(3)(5)(6)
sportközgazdász(1)(6)
sportközgazdász(1)(6)
számvitel(6)
számvitel(6)
tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási
ismeretek]]](6)
tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási
ismeretek]]](6)(9)
tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási
ismeretek]]](6)
tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási
ismeretek]]](6)
vállalkozásfejlesztés (Debrecen)(1)(6)
vállalkozásfejlesztés (Debrecen)(1)(6)
vállalkozásfejlesztés (Szolnok)(1)(6)
vállalkozásfejlesztés (Szolnok)(1)(6)
vezetés és szervezés(4)(6)(7)
vezetés és szervezés(4)(6)(7)
vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(6)
vidékfejlesztési agrármérnöki(1)(6)

Önköltség
(félév)
támogatott
250 000 Ft
támogatott
235 000 Ft
támogatott
250 000 Ft

Képz. idő Kapacitás Vizsgakövetelmény
(félév) min. < max.
ek
4
4
4

támogatott

1 < 15
1<5
1 < 15
1<5
15 < 20
15 < 20
1 < 10

4
250 000 Ft

1<5

támogatott

1<5
4

400 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft

1<5
4
4

1 < 15
1<8
1 < 15
1<5

támogatott
4

1 < 10

4

15 < 20

250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
400 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
305 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
235 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5<8
5<6
1 < 15
1 < 10
1 < 10
1<5
1 < 15
1<5
1 < 30
1 < 10
15 < 20
1 < 10
1<4
1 < 10
1<4
5 < 15
5<7
1 < 15
1<4

támogatott
2

1 < 20

4

1 < 20

300 000 Ft
támogatott
300 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
250 000 Ft
támogatott
305 000 Ft

4
4
4
4

szakmai és
motivációs
beszélgetés
(Sz)

1 < 13
1<4
5<5
5 < 40
1 < 25
1 <4
1 < 10
1<5

pályaalkalmas
sági (Alk) és
szakmai és
motivációs
beszélgetés
(Sz)

szakmai és
motivációs
beszélgetés
(Sz)

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok oldalon.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon (https://econ.unideb.hu/hu) és a https://www.felvi.hu/felveteli/
dualisdiploma oldalon található.
(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.
(4) Választható specializációk: controlling és teljesítménymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés.
(5) Választható specializációk: nemzetközi üzleti menedzsment.
(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatólag hetente pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor.
(7) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(8) A nem magyar nyelvű képzésben résztvevők idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. Részletek a www.felvi.hu honlapon található.
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EGYETEMI ÉLET

A HÖK tagjai nevében remélem, hogy 2020. augusztusában személyesen, gólyaként
találkozhatunk Veled is, és pozitívan járulhatunk hozzá felejthetetlen diákéveidhez.

Kedves Fiatalok!

Baráti Üdvözlettel:								
		
Váradi Norbert
						
DE GTK HÖK elnök

Sok szeretettel köszöntelek Benneteket a Gazdaságtudományi Kar hallgatói Önkormányzata, valamint a Kar valamennyi hallgatója nevében!
Néhány mondatban szeretném Nektek bemutatni Karunk kimagasló hallgatói életét.
Tanulmányaink során kiemelt szempontot kap a szakmai tapasztalat és az oktatás színvonala, viszont meghatározó, hogy milyen környezetben, feltételek mellett tudjuk elsajátítani a megszerzett tudásunkat.
Fontos számunkra a jogelőd intézmények több évtizedes múltra visszatekintő hagyományainak ápolása, valamint újabb és újabb kulturális rendezvények segítik a hallgatóink beilleszkedését a közösségi életbe.
Röviden felvázolnám éves programjainkat, melynek java részét a Mezőgazdasági-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Hallgatói Önkormányzatával közösen szervezünk, ugyanis egy Alma Materbe tartozunk.
Augusztus végén rendszeresen megrendezzük gólyatáborunkat leendő elsőseinknek, melyre évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés. Ezt követően szeptemberben
a GTK Kari napok keretein belül ismerhetitek meg jobban oktatóitokat, csoporttársaitokat. A rendezvény a Kar és a kari Hallgatói Önkormányzat közös szervezése, amely
minden évben hatalmas siker és nagy látogatottságnak örvend.
Novemberben a Gólyabál megrendezésével méltó módon fogadjuk be elsőéves hallgatóinkat. Márciusban azoknak, akik képzési idejük feléhez értek, a „Felezés” nyújt
megérdemelt kikapcsolódást és szórakozási lehetőséget.
Következő és egyben egyik legnagyobb eseményünk a végzős hallgatóink számára
rendezett„Sárgulási hét”, mely több mint három évtizedes múltra tekint vissza. Ennek
csúcspontja a lovas felvonulás, mely során„Sárgulóink”színvonalasan búcsúzhatnak el
az Egyetemtől és Debrecen városától.
Röviden ennyi lenne az éves program menetrendje, de ne felejtsük el a hetente megrendezett bulikat, amelyek minden hétfőn és szerdán várják a hallgatókat a Kazánház
elnevezésű, saját egyetemi klubunkban a Böszörményi úti campuson.
A fent említett programokon túl az év során különböző sportrendezvények, bajnokságok folyamatosan lehetőséget biztosítanak a sportkedvelők részére, hogy megmutathassák tudásukat. Ezeken kívül próbálunk minden feltételt megteremteni különféle
kulturális és szabadidős tevékenység megszervezésének lehetőségéhez.
A rendezvényszervezésen kívül a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) feladata, hogy hallgatói érdekképviseletet lásson el mind tanulmányi, mind szociális téren.
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További információk:
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztály
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Telefon: (52) 512-900/ 75547
E-mail: felveteli@econ.unideb.hu
Honlap: http://www.econ.unideb.hu
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