Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvetı nemzetközi, mikro- és
makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és
civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági
intézményrendszer különbözı területein és szintjein nemzetközi jellegő közgazdasági
elemzı munkára, önálló munka végzésére a döntés-elıkészítı, -elemzı feladatok
megoldásában. Megfelelı ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés
keretében történı folytatásához.
Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
szakon
Képzési idı: 4 félév
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen
értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek
világában,
– a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására,
módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény
megfogalmazására, döntések elıkészítésére és meghozatalára,
– a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és
környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és
alakítására,
– az e szervezetek mőködésében megjelenı problémák és az új környezeti jelenségek
önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,
– a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintő
alkalmazására
– a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási
vonatkozásainak elemzésére,
– hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
– tárgyalási, meggyızési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti
kommunikációra két idegen nyelven.
A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
Az alapozó képzésben megszerezhetı ismeretkörök:
nemzetközi gazdaságtan, gazdasági és társadalom statisztika, mikroökonómia és
makroökonómia, nemzetközi politikai gazdaságtan.
Szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei:
nemzetközi vállalati környezet– és piacelemzés elmélete, regionális integrációs elemzés
tervezése, végrehajtása, a világgazdasági fejlıdés fıbb 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
fejlıdésgazdaságtan vállalati, regionális és világgazdasági vonatkozásai.

A szakmai törzsanyag kötelezıen választható ismeretkörei.
A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
• egyetemi vagy fıiskolai diploma
• angol nyelvbıl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga.

Felvételi eljárási rend

Jelentkezık tájékoztatása
Az Országos Felsıoktatási Információs Központ (OFIK) által megjelentetett Felsıoktatási
Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az
alábbiakkal egészíti ki:
• a felsıoktatási felvételi eljárásról szóló – 237/2006 (XI.27.) korm. rend. - alapján
elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak
a Közgazdaságtudományi Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete)
tartalmazza;
• a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi
fıiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;
• az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy fıiskolai
képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;
• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;
• a felvehetı szakirányok: nemzetközi gazdaságelemzés, nemzetközi üzleti
menedzsment.
A jelentkezéshez javasolt szakok:
• A teljes 60 kreditérték beszámításával vehetı figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás
alapképzési szak.
• A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsısorban számításba vehetı
alapképzési szakok: gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a
pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erıforrások, az alkalmazott
közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati, valamint a
nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok.
• A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket
a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar
kreditátviteli bizottsága elfogad.
A felvétel feltételei:
A hallgatónak, a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsıoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhetı legyen legalább 60 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
– módszertani alapismeretek (15 kredit)
– közgazdasági alapismeretek (10 kredit)
– üzleti alapismeretek (10 kredit)
– társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit)
– szakmai ismeretek (15 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 felvételtıl számított két féléven belül, a felsıoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A mesterképzésre jelentkezıknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:
– felsıfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,
– nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
– oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60, illetve 30 kredit) el akar fogadtatni (a tantárgyleírás nem kell: a
gazdálkodási és menedzsment alapszakon végzettek és a Debreceni Egyetem
Közgazdaságtudományi Karán végzettek)
Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai és motivációs beszélgetésen
kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.
A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezı melyik
felsıoktatásban szerezte az oklevelét.
A jelentkezés elfogadása:
A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a
jelentkezı eleget tesz-e az elıírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezıt a jelentkezés
elfogadásáról vagy elutasításáról, s határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A
jelentkezı a határozat ellen 15 napon belül felülbírálati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem
rektorához kell írásban benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai
és motivációs beszélgetésre hívja be a jelentkezıt.
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés:
A jelentkezınek a felvételi szakmai és motivációs beszélgetésre hoznia kell egy motivációs
levelet.
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés két részbıl áll:
– a jelentkezı általános szakmai tájékozottságának a megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetık meg),
– a jelentkezı motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése (a
jelentkezı által beadott motivációs levél figyelembe vételével).
Pontszámítás:
A jelentkezı teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.
A pontszámítás az alábbiak szerint történik:
– a felsıfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél
minısítésének tízszerezése (max. 50 pont)
– a felvételi szakmai beszélgetés (max. 30 pont)
– motivációs beszélgetés (max. 10 pont)
– Többletpontok (max. 10 pont):
o második középfokú „C” típusú államilag elismert középfokú nyelvvizsga - 4
pont

o második nyelvbıl államilag elismert „C” típusú középfokú szakmai vagy
felsıfokú általános nyelvvizsga – 8 pont
o második nyelvbıl felsıfokú államilag elismert „C” típusú szakmai nyelvvizsga
– 10 pont
o emelt szintő OKJ-s végzettség – 3 pont
o felsıfokú OKJ-s végzettség – 5 pont
o OTDK-n elért 1-3 helyezés – 10 pont
o OTDK különdíj – 5 pont
o Kiemelkedı szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 pont
o Elınyben részesítés címén – max. 6 pont: hátrányos helyzetért – 3 pont,
halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont, fogyatékossággal élı – 6 pont, az a
jelentkezı, aki a jelentkezési határidı és a felvételi döntés közötti idıszakban
gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévı, terhességigyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül – 6 pont
Felvételi döntés
A felvételi szakmai és motivációs beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a
felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkezı írásbeli
értesítést kap.

