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GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK
A 2021-től megújult formában induló gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak egyszerre épít a
modern nemzetközi oktatási trendekre, illetve ezen rendkívül sikeres alapszak és a Corvinus meglévő
erős hagyományaira. A legfontosabb újdonságok:
• A széttördelt alapszakok helyett a nemzetközi mintára megújított szélesebb fókuszú alapszakoké
a jövő, ezzel alapozható meg végzőseink későbbi munkahelyi előmenetele és az átlagnál
magasabb bér. Így a kereskedelem és marketing, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrások és
vidékfejlesztési agrármérnök szakterületek iránt édeklődő hallgatókat is a gazdálkodási és
menedzsment alapszakra várjuk. A hallgatóiknak itt lehetősége lesz már egy meglévő alaptudás
birtokában eldönteni, mivel is szeretnének foglalkozni, hogy aztán számos specializáció közül
választhassanak a szakon – és később, a mesterszakon tovább mélyíthessék a tudásukat.
• A legmodernebb gyakorlatorientált képzést nyújtjuk új készségfejlesztő és projekttárgyakkal – a
Corvinus hagyományosan alapos módszertani-elméleti felkészítése mellett.
• A specializációk az 5. és 6. félévre koncentrálódnak, így lehetőség van akár két specializációt is
elvégezni az egyedülállóan széles 16 alternatívát kínáló, új specializációs portfolióból.
• Az új tanterv rugalmasságának köszönhetően most minden eddiginél könnyebb lesz külföldi
csereféléven részt venni.
Érvényes: 2021/2022/1 félévben kezdők számára
Általános adatok:
Szakfelelős: Dr. Aranyossy Márta, egyetemi docens
Képzés helyszíne: Budapest, Székesfehérvár
Munkarend: nappali, levelező
Képzés nyelve: magyar, angol
Duális képzésben indul-e: igen
Specializációk:
1. Specializáció neve: Vállalkozási specializáció
2. Specializáció neve: Üzleti digitalizáció specializáció
3. Specializáció neve: Strategic analysis specializáció (a magyar nyelvű képzésben angol
nyelven)
4. Specializáció neve: Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
5. Specializáció neve: Gazdasági jog specializáció
6. Specializáció neve: Digitális marketing specializáció
7. Specializáció neve: Marketingmenedzsment specializáció
8. Specializáció neve: Élménytervezés a turizmusban specializáció
9. Specializáció neve: Turisztikai szolgáltatások menedzsmentje specializáció
10. Specializáció neve: Adatvezérelt HR rendszerek specializáció
11. Specializáció neve: Tehetségmenedzsment specializáció
12. Specializáció neve: Agrobiznisz specializáció
13. Specializáció neve: Fenntarthatósági menedzsment specializáció
14. Specializáció neve: Vállalat- és gazdaságelemzés specializáció
15. Specializáció neve: Közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje specializáció
16. Specializáció neve: Sportközgazdaságtani specializáció (Székesfehérvár)
Képzési és kimeneti követelmények
1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdálkodási és menedzsment (Business Administration and
Management)
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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
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A képzési idő félévekben: 7 félév
5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit
− a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
− intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit, amelyből a
szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit,
− a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit.
6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi
területi besorolása: 345/0413
7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott
gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk
birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági
kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat
megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok
irányítására, szervezésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására
A Corvinus gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakán célunk olyan széleskörű
társadalomtudományi
tájékozottsággal,
komplex
gondolkodásmóddal
és
magasfokú
alkalmazkodóképességgel rendelkező, nyitott, etikus és felelős szakemberek képzése, akik szakmai
kiválóságuknak köszönhetően a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon egyaránt megállják a helyüket,
és a leendő munkaadójuk szervezetének értékteremtésében (pro)aktívan részt vesznek.
7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
7.1.1. Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon a közgazdász
a) tudása
− Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek,
nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági
szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.
− Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és
jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai
elemzési módszereknek.
− Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés
szabályait és etikai normáit.
− Tisztában van a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti
magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelvekkel és módszerekkel.
− Ismeri és érti a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének
alapelveit és módszereit, a gazdálkodási folyamatok elemzésének módszertanát, a döntéselőkészítés, döntéstámogatás módszertani alapjait.
− Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó más (műszaki, jogi, környezetvédelmi,
minőségbiztosítási stb.) szakterületek alapjait.
− Rendelkezik alapvető vezetési és szervezési, valamint projekt, illetve kis- és közepes
vállalkozások indításának előkészítésére, indítására és vezetésére vonatkozó ismeretekkel.
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− Tisztában van a szervezetek működését, a gazdálkodási folyamatokat támogató informatikai
és irodatechnikai eszközök használatával.
− Elsajátította a szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok
bemutatásának táblázatos és grafikus módjait.
− Birtokában van a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsének anyanyelvén és
legalább egy idegen nyelven.
b) képességei
− Gazdasági tevékenységet, projektet tervez, szervez, kisebb vállalkozást, gazdálkodó
szervezetet, irányít és ellenőriz.
− A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár
fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg,
döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen - hazai,
illetve nemzetközi - környezetben is.
− Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi üzleti folyamatokat, a gazdaságpolitika és
a szakterület szerint releváns, kapcsolódó szakpolitikák, jogszabályok változásait, azok
hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
− Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex következményeinek
meghatározására.
− Alkalmazni tudja a gazdasági problémák megoldásának technikáit, a probléma megoldási
módszereket, ezek alkalmazási feltételeire és korlátaira tekintettel.
− Képes együttműködni más szakterületek képviselőivel.
− Projektben, csoportos feladatmegoldásban vesz részt, a gyakorlati tudás, tapasztalatok
megszerzését követően azokban vezetőként a tevékenységet vezeti, szervezi, értékeli,
ellenőrzi.
− Képes a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően kis- és közepes vállalkozást,
illetve gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet vezetni.
− A fogalmi és elméleti szempontból szakszerűen megfogalmazott szakmai javaslatot,
álláspontot szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, a szakmai kommunikáció
szabályai szerint prezentálja.
− Középszinten szakmai idegen nyelv használatára képes.
c) attitűdje
− A minőségi munkavégzés érdekében problémaérzékeny, proaktív magatartást tanúsít,
projektben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
− Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra,
nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására. Törekszik
tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való
együttműködésre.
− Nyitott az adott munkakör, munkaszervezet, vállalkozás tágabb gazdasági, társadalmi
környezetének változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére.
− Befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt (ide
értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
− Elfogadja és elismeri az életpálya-tervezés fontosságát.
− Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is.
d) autonómiája és felelőssége
− Általános szakmai felügyelet mellett önállóan végzi és szervezi a munkaköri leírásban
meghatározott feladatokat. Önállóan szervezi meg a gazdasági folyamatok elemzését, az
adatok gyűjtését, rendszerezését, értékelését. Az elemzésekért, következtetéseiért és
döntéseiért felelősséget vállal.
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− Önállóan vezet, szervez, irányít gazdálkodó szervezetben szervezeti egységet,
munkacsoportot, illetve vállalkozást, kisebb gazdálkodó szervezetet, felelősséget vállalva a
szervezetért és a munkatársakért.
− Szakmai feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a megfelelő
módszereket.
− Kapcsolatát szakterületének képzett szakembereivel és a többi szervezeti egység vezetőivel,
tagjaival az együttműködés és felelősség jellemzi.
− Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, szervezi szakmai és általános fejlődését.
Mindezen specializációfüggetlen szakmai kompetenciák mellett a következő generikus kompetenciák
fejlesztését szeretnénk a képzés egésze során kiemelten fejleszteni:
•
•
•
•
•
•

kommunikációs képességek
csoportmunka
információ keresés, feldolgozás és elemzés
komplex, absztrakt és kritikai gondolkodás
problémamegoldás
tudás gyakorlati alkalmazásának képessége

A fenti szakmai és generikus kompetenciák fejlesztését a képzés során minél több kooperatív, problémaés projekt alapú oktatásmódszertani eszközzel támogatjuk. Ezen megközelítés szellemében a képzés
közös részének második évében három olyan átfogó projekttárgy is helyet kap, amelyek összességében
lefedik a kompetencia mátrixunk szakmai képesség elemeinek legnagyobb részét - azaz a hallgatók ezek
keretében a gyakorlatiasan, interdiszciplináris módon, egy komplex produktumot létrehozva alkalmazzák
a megszerzett tudáselemeket.
8. Az alapképzés jellemzői
8.1. Szakmai jellemzők
8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak
felépül:
−
közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek (matematika, statisztika, informatika, mikroés makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági
jog, marketing, számvitel menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezetgazdaságtan, egyéb alapozó üzleti ismeretek) 80-90 kredit;
−
társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) 10-20 kredit;
−
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, humánerőforrásmenedzsment,
team-menedzsment,
közmenedzsment,
szervezésmódszertan,
információgazdálkodás, továbbá választható specializációk) 70-90 kredit.
8.1.2. A gazdálkodási és menedzsment ismeretekkel rendelkező közgazdász szakma igényeinek
megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén
belül legfeljebb 30 kredit.
8.2. Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex
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típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
8.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat a felsőoktatási
intézmény tantervében meghatározottak szerint.
9. Választható specializációk
Az új struktúrában egy specializáció egy félévben koncentrálódik, így a képzés 5-6. félévében, mindkét
félévben kínálnánk specializációkat. Egy hallgató így az 5-6. félévben akár két specializációt is el tud
végezni (akik pedig egy specializációt végeznek, ők a másik félévben külföldi féléven vagy választható
tárgyakból teljesítik a szükséges krediteket). A teljes specilaizációs kínálat a budapesti, magyar nyelvű,
nappali képzésünkön elérhető – a sportgazdaságtani specializáció kivételével, amely csak a
székesfehérvári campuson indul.

Vállalkozási (Entrepreneurship) specializáció
A heterogén hallgatói csoport szerteágazó igényeinek figyelembevételével a Vállalkozási –
Entrepreneurship specializáció célja olyan felsőfokú végzettségű szakemberek képzése, akik nem egyegy diszciplínára, illetve feladatra specializálódnak, hanem holisztikusan, több érintett és számos
tudományterület szemszögéből képesek átlátni és irányítani a mikro-, kis- és középvállalkozások
gazdasági folyamatainak egészét, a felkészülés, indulás és működtetés szakaszában egyaránt. Célunk,
hogy végzett hallgatóink hozzáállását a problémacentrikus, komplex, absztrakt és kritikai gondolkodás
jellemezze, és megszerzett tudásukat a gyakorlatban magas fogon képesek legyenek alkalmazni.
Üzleti digitalizáció (Digital Business) specializáció
A specializáció célja gazdasági szakemberek képzése, akik olyan információtechnológiai szemléletet,
illetve eszköztárban való jártasságot sajátítanak el, amelyek elősegítik őket abban, hogy képesek
legyenek a szervezetek digitális átalakulását, működtetését a szervezet, a technológia, a
folyamatszemlélet, illetve a társadalom kontextusában kezelni. Mindezen kompetenciákat egy digitális
átalakulási projekt kapcsán sajátítják el, miközben a szak által megcélzott generikus kompetenciákat is
fejlesztik.
Stratégiai elemzés (Strategic analysis) specializáció
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A specializáció olyan irányú képzést ad a részt vevő hallgatóknak, amellyel üzleti vállalatok
stratégiaalkotásában, illetve az ezt előkészítő elemzésekben vállalhatnak felelős szerepet karrierjük
során. A kisebb, közepes és nagyobb vállalatok stratégiai problémáit egyaránt megcélzó feladatok
elvégzésén keresztül korszerű és átfogó ismeretekre tehetnek szert. Képesek lesznek integrálni a
vállalatok üzleti működésével kapcsolatos vezetői ismeretek széles körét a változó környezet adta
kihívásokkal szembesülve innovatív, jövőbe mutató stratégiai megoldások megalkotása érdekében.
A szaktudás strukturált felépítése mellett a specializáció keretében hangsúlyt kap a hallgatók felsővezetői,
stratégiai elemzői és üzleti tanácsadói karrierhez szükséges legfontosabb készségeinek elsajátítása.
Hazai és nemzetközi hátterű vállalatok valós problémáinak egyéni és csoportos feladatok keretében való
megoldásán keresztül szembesülnek a későbbi munkájuk során reálisan felmerülő elvárásokkal.
Lehetőségük lesz szimulált körülmények között átélni a vállalati környezetben várható kritikus
helyzeteket, és próbára tenni tudásukat, képességüket a megoldások gyakorlati hasznosíthatósága,
érthetősége és védhetősége alapján.
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje (Management of Value Creating Processes)
specializáció
Az „Értékteremtő folyamatok menedzsmentje” (továbbiakban: ÉFM) specializáció célja olyan
szakemberek képzése, akik a termelő és szolgáltató vállalatok értékteremtő folyamatainak hatékony
menedzsmentjében aktívan részt vállalnak. Ennek eléréséhez képzésünk egyfelől az üzleti szemléletet
érvényesítő operatív-taktikai szakmai ismeretekre épül, így a beszerzés, termelés, elosztás, tervezés
(planning), készletezés, külső és belső logisztika, minőségügy és szolgáltatásszervezés
tevékenységekhez kapcsolódóan. Másfelől, a rendszerszemléletet és folyamatszemléletet érvényesítve
törekszünk arra, hogy a hallgatók a folyamatos fejlesztés elvét követve képesek legyenek közreműködni
– akár társterületekkel együttműködve – különböző üzleti problémák meghatározásában és
megoldásában is. A végzett hallgatók munkájukban nagyban támaszkodnak elemzési és módszertani
ismereteikre és analitikus képességükre, amely haladó IT ismeretre épül. Hallgatóink az üzleti
kommunikációs képességeiket kellően gyakorlatiasan és magabiztosan kamatoztatják véleményük
megfogalmazásakor, a döntéselőkészítési folyamatban és a szakmai egyeztetéseken.
Hallgatóink a végzést követően felsőfokú végzettséget igénylő szakértői munkakörben helyezkednek el.
Néhány éves időtávon reális a középvezetői munkakörök ellátása. Munkahelye elsősorban nagyobb
méretű (100+) termelő vagy szolgáltató, logisztikai (hazai vagy külföldi) vállalat. Fő szakterületek az első
években: operatív beszerző, lean szakértő, logisztikai munkatárs, termeléstervező, anyaggazdálkodó stb.
Gazdasági jog (Business Law) specializáció
A Gazdasági jog specializáció célja, hogy a hallgatók interdiszciplináris szemléletű és gyakorlatorientált
jogi oktatásra épülő olyan versenyképes gazdasági szakjogi ismeretek szerezzenek, amelyeket a
gyakorlatban (a munkaerőpiacon, az üzleti – gazdasági szektorban) hatékonyan tudnak hasznosítani.
Ennek érdekében a specializáció keretében a hallgatók – a gazdasági jogi alapismereteken túlmenően –
olyan specifikus jogi ismereteket szereznek, amelyek egyrészt követik az elmúlt évtizedben végbement
változásokat, másrészt pedig megkönnyítik számukra az optimális üzleti döntések meghozatalát.
Digitális marketing (Digital Marketing) specializáció
A Digitális marketing specializáció célja olyan vezető marketing szakemberek új generációjának képzése,
akik a digitális szaktudásuknak köszönhetően profitálnak az online technológiák robbanásszerű
növekedéséből, napi munkájuk során pedig a leginnovatívabb eszközöket alkalmazzák a digitális
marketingstratégia tervezése, megvalósítása és értékelése során. Olyan aktuális, a digitális marketing
kihívásaira reflektáló tudással rendelkeznek, amelyek segítségével hatékonyan ellátják, irányítják kis- és
középvállalatok, vagy marketingügynökségek digitális marketing tevékenységével kapcsolatos
feladatokat.
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A specializáció keretein belül a hallgatók részletes ismereteket szerezhetnek az aktuális digitális
trendekről, az egyes csatornák és platformok működésének marketing aspektusáról. Összességében,
ezen szakirány keretében a hallgatók gyakorlatorientált, a munkaerőpiaci igényekre aktuális és releváns
válaszokkal bíró ismereteket szerezhetnek.
Marketingmenedzsment (Marketing Management) specializáció
A Marketingmenedzsment specializáció célja olyan vezető marketing szakemberek új generációjának
képzése, akik naprakész kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti
ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberekként alkalmasak a különböző termékek és
szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi
tevékenységének szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő
folytatására.
A specializációt elvégző közgazdász átfogóan ismeri a kereskedelem és marketing szakterület
tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait, gazdasági, szakterületi szervezetek struktúráját,
működését és kapcsolatrendszerét, a szereplők viselkedését, az azt meghatározó külső és belső
környezeti, viselkedési, döntési információs és motivációs tényezőket.
Élménytervezés a turizmusban (Experience Design in Tourism) specializáció
Ezen specializáció keretében a cél olyan szakemberek képzése, akik desztinációkat (célterületeket)
menedzselő szervezeteknél, turisztikai vonzerőknél, rendezvényszervező cégeknél dolgozva képesek az
utazók részére olyan élményeket és kapcsolódó csomagok-ajánlatokat menedzselni, rendezvényeket
szervezni és mindezt kommunikálni, amelyek az élményalapú utazás igényeire és a digitális kihívásokra
válaszolnak, fenntartható szemléletet képviselve.
Turisztikai szolgáltatások menedzsmentje (Management of Tourism Services) specializáció
A specializáció olyan szakemberek képzésére irányul, akik a kiemelt turisztikai szolgáltatások körében,
elsődlegesen az értékesítés és a kommunikáció terén szereznek naprakész, gyakorlatközpontú tudást, a
legújabb online, innovatív megoldások ismeretével és használatával. A végzett hallgatók szálláshelyszolgáltatások, kiemelten szállodák, gasztronómiai szolgáltatások menedzselésére, értékesítésére és
kommunikációjára képesek, fenntartható és innovatív szemlélet jegyében.
Adatvezérelt HR-rendszerek (Data-driven HR-systems) specializáció
Az Adatvezérelt HR-rendszerek specializáció rendszerszemléletben mutatja be az emberi erőforrások
menedzselésével kapcsolatos legfontosabb kihívásokat a szervezeti folyamatok tükrében. A kapcsolatot
a HR-rendszerek és a szervezeti stratégia között a szervezeti működés során keletkező adatok
folyamatos előállítása és szakszerű elemzése biztosítja. Adatok alatt üzleti, gazdasági, pénzügyi
mutatókat és az emberi erőforrások – alkalmazottak és vezetők – állapotára (kompetenciáira,
motiváltságára, jóllétére, szervezeten belüli és munkaerőpiaci mozgására) vonatkozó kvantitatív és
kvalitatív adatokat egyaránt értünk, amelyek a szervezeti működés során folyamatosan keletkeznek, és
a korszerű információtechnológia segítségével (big data, people analytics) egyre könnyebben mérhetővé
és elemezhetővé válnak. Az így megszerzett adatokból információkat előállítva, azokat folyamatosan
elemezve a HR-terület stratégiai szemléletben, üzleti partnerként gondolkodik együtt a szervezet többi
vezetőjével a hatékonyság érdekében. A specializáció ezen szemlélet kialakulásához szükséges
ismereteket és módszertani eszközöket adja át a hallgatóknak. Különös hangsúlyt kap a specializáción
a megfelelő helyzetértékelésre alapozott, célszerű szervezeti intervenciók kérdése is, a szervezet
eredményességét és egészséges szervezeti működését célozva.
Tehetségmenedzsment (Talent Management) specializáció
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A Tehetségmenedzsment specializáció abból az előfeltevésből indul ki, hogy a jövő üzleti szervezeteiben
a tehetség (talent) áll az értékteremtő folyamatok középpontjában, és ennek a tehetségnek a
beazonosítása, megszerzése és szervezeten belüli folyamatos (egész életen át tartó) fejlesztése a
munkavállalók, a vezetők és a HR közös felelőssége.
A rendkívül gyorsan és kiszámíthatatlanul változó társadalmi illetve szervezeti környezetben
kiemelkedően fontos eleme a szervezeti sikerességnek, hogy a nem tervezhető változások mentén
képessé váljanak a vezetők a kihívásokkal való hatékony és konstruktív megküzdésre, miközben annak
eszközrendszerét is azonosítani képesek, hogy mindezen folyamatban miként válhat támogatóvá egy
konkrét szervezeti környezet. Az adekvát szervezeti válaszminták kidolgozásban fontos szerepet játszik
annak feltárása és tudatosítása, hogy miként nyerhetnek értelmet e kiemelten stresszes folyamat egyes
összetevői egyéni szinten, s hogyan szervezhető eredményesen az egyén saját életpályája ott, ahol a
jövő csak korlátozottan tervezhető. A tehetségmenedzsment specializáció célja a hallgatók felkészítése
arra, hogy képessé váljanak a saját erősségeik mentén megvalósított sikeres munkavállalói karrierre:
felismerve azon személyes sajátosságaikat, amelyek tehetségük kibontakoztatását megalapozhatják,
valamint arra, hogy milyen módon találhatják, illetve konstruálhatják meg azt a szervezeti kontextust,
melyben mindez realizálódhat.
Agrobiznisz (Agribusiness Management) specializáció
Az Agrobiznisz specializáció célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az agrobiznisz területén
jártas közgazdászként átlátják az ágazat legfontosabb tendenciáit, kihívásait és lehetőségeit, s ezekre
közgazdaságilag megalapozott válaszokat adva hozzájáruljanak saját vállalkozásuk, munkaadójuk, vagy
a magyar agrár-közigazgatás sikereihez.
Fenntarthatósági menedzsment (Sustainability Management) specializáció
A Fenntarthatósági menedzsment specializáció képzésének célja olyan gazdasági szakemberek
képzése, akik a környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság céljainak és eszközrendszerének
ismeretében képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak
fenntarthatósági szempontú elemzésére és értékelésére, valamint az ökológiai és a társadalmi-közösségi
szempontok érvényre juttatására. A specializáción végzők képesek az üzleti szervezetek környezeti és
társadalmi fenntarthatósági vonatkozásait átlátni, értékelni, teljesítményét indikátorokkal jellemezni és azt
kommunikálni, részt venni a fenntarthatósági célok és programok kialakításában. Képesek bekapcsolódni
a szervezetek fenntarthatósági és CSR tevékenységébe, saját vállalkozásukat képesek fenntarthatósági
alapokra helyezni.
Vállalat- és gazdaságelemzés (Corporate and Economic Analysis) specializáció
A vállalat-, gazdálkodás- és gazdaságelméleti ismeretek, valamint ezek elemzésének megjelenése az
egyetemi alapszakon lehetőséget ad arra, hogy az elmélet és elemzés területe iránt érdeklődő és arra
fogékony hallgatók elsajátítsák és elmélyítsék az üzleti és piaci elemzés legfontosabb – ökonometriai és
döntési – kvantitatív technikáit, valamint azok megjelenítésének képességét. Ezen ismeretek,
képességek és kompetenciák egyrészt hozzájárulnak a későbbi, vállalkozói, vállalati döntések megfelelő
előkészítéséhez, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a végzett hallgató egy multinacionális
vállalatnál elhelyezkedve is kamatoztassa tudását.
A specializáció célja olyan gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók képzése, akik képesek a
vállalatok és vállalkozások számára fontos, a piaci trendeket és folyamatokat leíró információk gyűjtésére,
rendezésére, elemzésére és annak a vállalati döntéshozók számára érthető formában történő
interpretálására és vizualizációjára. A specializációnak ezen felül célja, hogy a gazdálkodáselmélet,
valamint a gazdasági elemzések módszertana iránt érdeklődő, kiemelkedő képességű hallgatókat a
Budapesti Corvinus Egyetem elmélet orientált mesterképzései, illetve hosszútávon annak doktori
képzései felé irányítsa.
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Közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje (Managing Public and Not-for-profit
Organizations) specializáció
A specializáció bemutatja a közigazgatás, a közszolgáltatások és a nonprofit szervezetek gazdaságban
betöltött szerepét, a kormányzati szerepvállalás működését, illetve azokat a megközelítéseket és
menedzsmenttechnikákat, amelyek a nem profitorientált szervezetek hatékony és eredményes működése
érdekében alkalmazhatóak. A képzés a közgazdaságtan, a közpolitika-elemzés és a
menedzsmenttudományok eredményeinek integrált alkalmazására helyezi a hangsúlyt, képessé téve a
hallgatókat komplex társadalmi problémák módszertanilag megalapozott és árnyalt elemzésére,
tudományosan megalapozott bizonyítékokon alapuló beavatkozások megtervezésére, azok
implementálására akár a közigazgatás és szabályozás, akár az egyes közszolgáltató vagy nonprofit
szervezetek szintjén. A végzett hallgatók minden olyan munkakörben elhelyezkedhetnek, amelyek
betöltésére a gazdálkodás és menedzsment alapszak általában felkészíti őket, de a karrierutakat kitágítja
a közszektor és a nonprofit szervezetek irányába.
Sportgazdaságtani (Sports Business) specializáció (csak Székesfehérváron)
A specializáció öt tantárgya alkalmas arra, hogy széleskörű ismereteket szerezzenek a hallgatók, ezáltal
képesekké váljanak az alapképzésen elsajátított stratégiai szemlélettel tekinteni a sportgazdaságtan
kérdésköreire, illetve igényes szakdolgozatot írhatnak az általuk választott sportüzleti témában.
A Sportgazdaságtani specializáció keretén belül a terület legfőbb fogalmainak, érintettjeinek és alapvető
összefüggéseinek bemutatása után elmélyülhetnek a sport témájú üzleti esetek megoldásában,
prezentálásában, a sport fókuszú kutatási módszertan alkalmazásában, illetve megismerhetik a
sportrendezvények gazdasági hatásait, valamint a sportszolgáltatások menedzsmentjének sajátosságait.
További speciális képzési lehetőségek
Mindemellett szeretnénk biztosítani a hallgatóink számára a részvételt az alábbi két különleges tantárgyi
programban is:
DSG - Német Nyelvű Gazdálkodástudományi Képzési Központ: A német nyelvű képzés a Passaui
Egyetemmel szoros együttműködésben a képzés az alapképzésben kínál bizonyítványt adó kiegészítő
programot A DSG alapszakos tantárgyai jelenleg is Gazdálkodás és Menedzsment alapszak szerves
részét képezik. A tantárgyak több diszciplínaterülethez tartoznak, pl. vállalatgazdaságtan, marketing,
szervezeti magatartás, pénzügy, számvitel, döntéselmélet, gazdaságinformatika, stb. A jelenleg oktatott
10 német nyelvű alapszakos tantárgyból 8 megfeleltethető lesz a szak tervezett kötelező tárgyainak, míg
a további 2 DSG tárgy, ami a program teljesítéséhez szükséges a szabadon választható kreditek terhére
lesz felvehető.
SPM - Speciális pénzügy-matematika kiegészítő alapképzés: Az SPM program a Budapesti Corvinus
Egyetem alapszakos hallgatói számára összeállított program. A hallgatók részben a kötelező tárgyainkat
kiválthatják, részben pedig a válaszható tárgyaik órakeretére vehetnek fel emelt szintű tárgyakat. A
programot két szinten indítjuk. (1) Az IMP keretei között, amely haladó mikroökonómiai, játékelméleti és
számítógépes modellezési tudást is kínál az emelt szintű matematikai, statisztikai és pénzügyi képzés
mellett, illetve (2) az IMP kereten kívül is: ez az emelt szintű matematikai, statisztikai és pénzügyi képzést
tartalmazza.
Az SPM tárgyak egy része kiváltja az alapszakos kötelező tárgyakat, a megújuló GM alapszak
tantárgystruktúrájában az SPM keretében tanult Fejezetek a matematikából I-III. és Statisztika I-II. tárgyak
kiváltják a Matematika és Adatelemzés tárgyakat, valamint a Vállalati pénzügyet kiváltja a Vállalati
pénzügyek (IMP/SPM) tárgy. A programban külön nem szereplő, de a pénzügyes alapképzésben
elengedhetetlen Pénzügytan tárgyat az SPM programban részt vevő hallgatóknak a kötelezően
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választható blokkból kell felvenniük. A program további tárgyai (Fejezetek a matematikából IV,
Ismerkedés az árfolyamokkal, Pénzügyi számítások, Pénzügyi modellezés), valamint a fenti kiváltások
miatti többletkreditek a szabadon választható keret terhére elszámolhatóak. Az SPM/IMP program a
fentieken kívül a következő tárgyakat tartalmazza: Mikroökonómia I. és II. ezek kiváltják a GM alapszak
Mikroökonómia tárgyát, Makromodellek és a Bevezetés a játékelméletbe tárgyak pedig szabadon
választható tárgyként elszámolhatóak.
Az alapszak sajátossága, hogy székesfehérvári képzési helyen duális formában is indul. Így
természetesen a tantárgystruktúrát ehhez a formához is hozzá kellett illesztenünk, ennek megfelelően a
duális formában oktatott tárgyak a következő lesznek:
• 1. félév: Vállalatgazdaságtan gyakorlat (3 kredit)
• 2. félév: Vezetés és szervezés (6 kredit)
• 3. félév: Döntési technikák (3 kredit)
• 5. félév: választható duális tárgyak (3 kredit)
• 7. félév: Szakszeminárium 2. (7 kredit)
10. Szigorlatok
Nincsenek szigorlatok.
11. A végbizonyítvány kiállítás követelményei
− maximális képzési idő alatt a képzési és kimeneti követelményekben előírt, az oklevél
megszerzéséhez szükséges kreditpontok megfelelő, a tantervek által előírt struktúrában történő
teljesítése,
− az előírt kreditmennyiség minimum 2/3 részét az anyaegyetemen kell teljesítése (részletek és
kivételek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint),
− előirt szakmai gyakorlat teljesítése.
12. Szakdolgozattal szemben támasztott követelmények
A szakdolgozattal szembeni tartalmi és formai követelményeket az alapképzési szakok esetén a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.
13. Záróvizsgára bocsátás együttes követelményei
a) végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
b) a szakdolgozat határidőre történő benyújtása és annak Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerinti
elégtelentől különböző érdemjeggyel történő értékelése, ami egyben a záróvizsgára történő
jelentkezést is magában foglalja,
c) az adott képzésen a hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettsége,
d) az Egyetem tulajdonát képező eszközökkel (kölcsönzött könyvek, sporteszközök stb.) elszámolt.
14. Záróvizsga részei
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a kompetenciacélokra reflektáló portfolióalapú szóbeli
feleletből áll.
15. Záróvizsga eredményének megállapítása
A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálati érdemjegy vagy érdemjegyek, a szóbeli védésre kapott
érdemjegy és a kompetenciacélokra reflektáló portfolióalapú szóbeli feleletre kapott érdemjegy számtani
átlaga, két tizedes jegyig számolva.
16. Oklevél minősítés összetevői, kiszámítás módja
Az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik, két tizedes jegyig számolva:
− kötelező és (a tanterv által előírt kreditmennyiségben) a szakmai kötelezően választható/specializáció
kötelezően választható tantárgyak jegyeinek átlaga,
− a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal.
17. Felkészítés mesterszakra, tehetséggondozás

10

2020.

A hallgatók továbbtanulásra való felkészítése az alapszakon belül általános jelleggel a projekt tárgyakban
és a szakdolgozatírási folyamat során, illetve fókuszáltan a specializációk tematikus tantárgyi
portfólójában valósítható meg leginkább.
Az alapszak sajátossága, hogy a végzettek bármely üzleti mesterszakon (vezetés és szervezés,
vállalkozásfejelsztés, marketing stb.) nehézségek nélkül folytathatják tanulmányaikat.
A tehetséggondozás eddig ismert formái mellett kiemelten kívánjuk alkalmazni azokat az – elsősorban
Európai Uniós – ösztöndíj lehetőségeket, amelyek felgyorsíthatják a hallgatók tapasztalatszerzését, és a
munkaerőpiacra való beilleszkedését.
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Program- és tárgystruktúra
1. félév
Tantárgy
Matematika

2. félév
kredit
6

Tantárgy
Adatelemzés II

3. félév
kredit
6

4. félév

Adatelemzés I

6

Marketing

6

Tantárgy
Stratégiai és üzleti tervezés
(projekt tárgy)
Vállalati pénzügyek

Mikroökonómia

6

Makroökonómia

6

Döntési technikák

3

Tantárgy
Egyedi projektek vezetése
(projekt tárgy)
Vállalkozásindító üzleti
koncepció (projekt tárgy)
Jog és adózás

Vállalatgazdaságtan
Globális fenntarthatósági
kihívások
Idegen nyelv
/ Szabadon választható tárgy
Személyes és tanulási
készségek

6
3

Vezetés és szervezés
Számvitel alapjai

6
6

Vezetői számvitel
Tevékenységmen8edzsment

6
3

Szervezeti magatartás és HR
Üzleti informatika

6
3

3

Idegen nyelv
/ Szabadon választható tárgy

3

Kötelezően választható tárgy

3

Kötelezően választható tárgy

3

kritérium

Stratégiai kommunikációs
készségek

30

33

5. félév
Specializáció VAGY Külföldi félév VAGY
Választható tárgyak
Tantárgy
Specializációs tantárgy 1
Specializációs tantárgy 2
Specializációs tantárgy 3
Specializációs tantárgy 4
Specializációs tantárgy 5

kredit

6
6
6
6
6

kredit
6
6

Tantárgy
Specializációs tantárgy 1
Specializációs tantárgy 2
Specializációs tantárgy 3
Specializációs tantárgy 4
Specializációs tantárgy 5
Szakszeminárium I.

30

12

kredit

6
6
6
6
6
3
33

6
6

kritérium
27

6. félév
Specializáció VAGY Külföldi félév VAGY
Választható tárgyak

kredit
6

30

7. félév
Szakmai gyakorlat félév
Tantárgy
Kötelező szakmai gyakorlat

Szakszeminárium II.

kredit

20

7
27

0

0

0

0

0

0

6

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

Név

K

1 3 6 v ősz

6

Koós Krisztiánné

Matematikai és Statisztikai
Modellezés Intézet

Adataelemzés I.

K

1 4 6 gy ősz

6

Polt Rita

Matematikai és Statisztikai
Modellezés Intézet

4MI25NAK02B

Mikroökonómia

K

2 2 6 v ősz

6

Szakadát László

Közgazdaságtan Intézet

2VL60NBK01B

Vállalatgazdaságtan 1

K

2 2 6 v ősz

6

K

0 2 3 v ősz

3

Adataelemzés II.

K

1 4 6 v tavasz

6

Ágoston Kolos

Matematikai és Statisztikai
Modellezés Intézet

Matematika,
Adatelemzés I.

4MA23NAK02B

Makroökonómia

K

2 2 6 v tavasz

6

Major Klára

Közgazdaságtan Intézet

Mikroökonómia

2MA41NAK01B

Marketing 1

K

2 2 6 gy tavasz

6

Gyulavári Tamás

Marketing Intézet

2VE81NGK14B

Vezetés és szervezés

K

2 2 6 gy tavasz

6

Vaszkun Balázs György

2SA53NAK01B

Számvitel alapjai

K

2 2 6 v tavasz

6

Lakatos László Péter

1

K

2 2 6 v tavasz

Vezetéstudomány Intézet
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet

kihívások

1

Jog és adózás

Kazainé Ónodi
Annamária
Marjainé Szerényi
Zsuzsanna

6

Kód

Név

108

Matematika

Globális fenntarthatósági

Ekvivalens tárgy

Megjegyzés

őszi félév

0

27 30

Előkövetelmény

Kredit

őszi félév

tavaszi félév

27 30 24 27

Alapozó kötelező tantárgyak

őszi félév

Kötelező tantárgyak

ea sz

őszi félév

tavaszi félév

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/252-es
3-es
4-es
ös
tanév
tanév
tanév tané
v
1 2 3 4 5 6
7

tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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Bán Dániel

Adatelemzés I,
Matematika

4MA12N
AK24B,
4MA12N
AK25B
4ST14N
AK16B
4MK24N
AK14B,
4MK24N
AK15B

Fejezetek a
matematikából
I. és II.
Statisztika I.
(IMP/SPM)
Mikroökonómi
a I. és II.

Vállalatgazdaságtan Intézet
Nemzetközi, Politikai és Regionális
Tanulmányok Intézet
4MA12N
AK32B,
4ST14N
AK19B

Fejezetek a
matematikából
III. és
Statisztika II.

A magyar nyelvű tantárgy helyett német nyelven teljesíthető tantárgyak
Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre

K

2 2 6 v ősz

6

Stocker Miklós

Vállalatgazdaságtan Intézet

Globale Herausforderungen
der Nachhaltigkeit

K

0 2 3 v ősz

3

Széchy Anna

Nemzetközi, Politikai és Regionális
Tanulmányok Intézet

2MF44NBK01B

Grundlagen des Marketing

K

2 2 6 gy tavasz

Zsóka Ágnes

Marketing Intézet

2DS91NDK04B

Wirtschaftsrecht und
Steuerlehre

K

2 2 6 gy tavasz

Erdős Gabriella

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet

2VL60NBK09B

6
6

13

2VL60N Vállalatgazdas
DSG
BK01B ágtan
Globális
fenntarthatósá DSG
gi kihívások
2MA41N
Marketing
DSG
AK01B
2JO11N
Jog és adózás DSG
AK02B

Személyes és tanulási
készségek

KR 0 3 0 a ősz

24 21

0

0

0

0

Tárgyfelelős

Bodnár Éva

Kommunikáció és Szociológia
Intézet
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet

Vállalati pénzügyek 1

K

2 2 6 v ősz

6

Walter György

2SA53NCK04B

Vezetői számvitel

K

2 2 6 v ősz

6

Gyenge Magdolna

KR 0 3 0 a ősz

0

Stratégiai kommunikációs
készségek

Intézet

Kód

2BE52NAK01B

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet
Veszelszki Ágnes, Kommunikáció és Szociológia
Dunavölgyi Mária Intézet

2VL60NBK03B

Döntési technikák 1

K

0 3 3 gy ősz

3

Gáspár Judit

Vállalatgazdaságtan Intézet

2VL60NBK10B

Tevékenységmenedzsment

K

0 2 3 v ősz

3

Matyusz Zsolt

Vállalatgazdaságtan Intézet

6

Taródy Dávid
Ferenc

Vezetéstudomány Intézet

2VE81NGK09B

2VE81NAK04B

2SP72NAK01B

Stratégiai és üzleti tervezés

Szervezeti magatartás és HR

K

1 3 6 gy ősz

Ekvivalens tárgy

1

K

2 3 6 v tavasz

6

Kiss Csaba

Vezetéstudomány Intézet

Üzleti informatika 1

K

1 2 3 gy tavasz

3

Vas Réka
Franciska

Informatika Intézet

Vállalkozásindító üzleti
koncepció

K

1 3 6 gy tavasz

6

Petheő Attila

Vállalkozásfejlesztés Intézet

Egyedi projektek vezetése

K

2 2 6 v tavasz

6

Blaskovics Bálint

Vállalkozásfejlesztés Intézet

Puhle Michael

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet

Név

Kód

Megjegyzés

7
őszi félév

4

Előkövetelmény
Kredit

6

őszi félév

0

5

tavaszi félév

0

Szakmai kötelező tantárgyak

3
őszi félév

2

tavaszi félév

1
őszi félév

ea sz

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/252-es
3-es
4-es
ös
tanév
tanév
tanév tané
v
tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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Név

Vállalati
2BE52N
pénzügyek IMPAK04B
SPM
2SA53N Számvitel
AK01B alapjai

Vállalatgazdaságtan
Vállalatgazdaságtan

Vezetés és
szervezés,
Stratégiai
kommunikációs
készségek
Vállalatgazdaságtan

A magyar nyelvű tantárgy helyett német nyelven teljesíthető tantárgyak:
2DS91NAK03B

Investition und Finanzierung

K

2 2 6 v ősz

2VE81NAK06B

Verhalten in Organisationen
und Personal

K

2 2 6 v tavasz

6

Szilas Roland
Ferenc

Vezetéstudomány Intézet

2DS91NDK05B

Informationsmanagement

K

1 2 3 v tavasz

3

Fehér Péter

Informatikai Intézet

2DS91NDK01B

Betriebswirtschaftliche
Entscheidungstheorie

Puhle Michael

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet

K

0 3 3 gy ősz

6

3

14

2BE52N
AK01B
2VE81N
AK04B
2IR32NA
K07B
2VL60N
BK03B

Vállalati
pénzügyek
Szervezeti
magatartás
Üzleti
informatika
Döntési
technikák

DSG
DSG
DSG
DSG

őszi félév

tavaszi félév

őszi félév

0

0

3

3

30

0

0

Alapozó kötelezően választható

0

0

3

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

Kötelezően választható elméleti-gazdaságtani
tárgyak: 1 X 1 tárgy
Pénzügytan

4OG33NAV27B

tava
KV 2 0 3 v
sz
3

Intézményi közgazdaságtan

ősz,
KV 0 2 3 gy tava
sz

3

Közcélú szervezetek
vezetésének alapjai

KV 2 0 3 v tavasz

Agrobiznisz menedzsment

ősz,
KV 1 1 3 v tava
sz

E-Business

KV 2 1 3 v tavasz

Szabadidő és turizmus

KV 1 1 3 v ősz

Kötelezően választható társadalomtudományi
tárgyak: 1 X 1 tárgy

3

0

0

Kód

Misz József

Közgazdaságtan Intézet

3

Golovics József

Gazdaság- és Közpolitika Intézet

3

Kováts Gergely

Vezetéstudomány Intézet

3

Török Áron

Vállalkozásfejlesztés Intézet

3

Rab Árpád

Informatika Intézet

Kiss Kornélia

Marketing Intézet

3

0

Fejezetek a
szociálpszichológiából

KV 2 0 3 v tavasz

7FI01NDV05B

Gazdaságpszichológia

KV 2 0 3 v ősz

3

7SO30NDV15B

Gazdaságszociológia

KV 2 0 3 v ősz, tavasz

3

3

Szántó Zoltán Oszkár

7PO10NDV08B

Bevezetés a
politikatudományba

KV 0 2 3 v ősz, tavasz

3

3

Gallai Sándor

Globális hatalmi viszonyok

KV 2 0 3 v ősz

3

KV 0 2 3 gy ősz, tavasz

3

Bevezetés a politikai
gazdaságtanba
Gazdaság- és
társadalomtörténet
2JO11NAK05B

Forgács Attila
Bodnár Éva

Matura Tamás
3

Kód

Név

SPM, SPM/IMP programokon kötelező
Mikroökonómia,
Makroökonómia

0

7PE20NCV97B

3

Név

36

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet

3
0

Intézet

Kürthy Gábor

3

Nemzetközi közgazdaságtan KV 0 2 3 v ősz

Tárgyfelelős

Ekvivalens tárgy

Megjegyzés

őszi félév

tavaszi félév

Kötelezően választható tantárgyak

ea sz

Előkövetelmény

Kredit

őszi félév

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/252-es
3-es
4-es
ös
tanév
tanév
tanév tané
v
1 2 3 4 5 6
7

tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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Székely-Doby András

KV 1 1 3 v ősz, tavasz

3

3

Pogány Ágnes

Az Európai Uniós Belső Piac KV 2 0 3 v ősz, tavasz

3

3

Metzinger Péter

15

Kommunikáció és Szociológia
Intézet
Kommunikáció és Szociológia
Intézet
Kommunikáció és Szociológia
Intézet
Nemzetközi, Politikai és Regionális
Tanulmányok Intézet
Nemzetközi, Politikai és Regionális
Tanulmányok Intézet
Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Kommunikáció és Szociológia
Intézet
Pénzügy, Számvitel és Gazdasági
Jogi Intézet

Mikroökonómia

E-business társadalmi és
technológiai kontextusai
Digitális vállalati folyamatok
SAP környezetben

30

0

0

30

0

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

Borbásné Szabó Ildikó

Informatikai Intézet

2 2 6 v ősz

6

Rab Árpád

Informatikai Intézet

K

0 4 6 gy ősz

6

Borbásné Szabó Ildikó

Informatikai Intézet

Digitális innovációs projektek K

0 8 # gy ősz

12

Varga Krisztián

Informatikai Intézet

0 4 6 gy ősz

6

Fehér Péter

Informatikai Intézet

Stocker Miklós

Vállalatgazdaságtan

K

0

30

Név

30

K

Üzleti informatikai
esettanulmányok
Strategic analysis specializáció
Strategic positioning for
competitive advantage

K

0 4 6 gy tavasz

6

Taródy Dávid

Vezetéstudományi Intézet

Vállalatgazdaságtan,
Vezetés és
Szervezés, Stratégiai
és Üzleti Tervezés,
Marketing,
Adatelemzés I-II.

Cases in business strategy

K

0 4 6 gy tavasz

6

Stocker Miklós

Vállalatgazdaságtan

Vállalatgazdaságtan,
Vezetés és
Szervezés, Stratégiai
és Üzleti Tervezés

Fundamentals of finance for
strategic decision making

K

0 4 6 gy tavasz

6

Aranyossy Márta

Vállalkozásfejlesztés Intézet

-

Strategy in action

K

1 3 6 gy tavasz

6

Kozma Miklós

Vállalatgazdaságtan

Vállalatgazdaságtan,
Vezetés és
Szervezés, Stratégiai
és Üzleti Tervezés

Business project

K

0 4 6 gy tavasz

6

Felsmann Balázs

Vezetéstudományi Intézet

Vállalatgazdaságtan,
Vezetés-szervezés,
Stratégiai és üzleti
tervezés

30

Értékteremtő folyamatok menedzsmentje specializáció

Matyusz Zsolt

Vállalatgazdaságtan Intézet

Lean és six sigma alapjai

K

-

4 6 GYtavasz

6

Matyusz Zsolt

Vállalatgazdaságtan Intézet

Tevékenységmenedzsment

Operatív beszerzés és
tervezés

K

2 2 6 GYtavasz

6

Vörösmarty Gyöngyike

Vállalatgazdaságtan Intézet

Tevékenységmenedzsment

Bevezetés az ellátási lánc és
logisztikai menedzsmentbe

K

-

4 6 GYtavasz

6

Nagy Judit

Vállalatgazdaságtan Intézet

Tevékenységmenedzsment

Szolgáltatásmenedzsment

K

-

4 6 GYtavasz

6

Kolos Krisztina

Marketing Intézet

Üzleti adatelemzés

K

-

4 6 GYtavasz

6

Kovács Tibor

Informatikai Intézet

0

16

Ekvivalens tárgy

Marketing,
Tevékenységmenedzsment
Adatelemzés I.,
Adatelemzés II.,
Tevékenységmenedzsment

Kód

Név

Megjegyzés

0

Előkövetelmény
Kredit

0

őszi félév

0

Üzleti digitalizáció specializáció

őszi félév

őszi félév

tavaszi félév

0

Specializációk

tavaszi félév

őszi félév

ea sz

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/252-es
3-es
4-es
ös
tanév
tanév
tanév tané
v
1 2 3 4 5 6
7
tavaszi félév

Tantárgy név

heti
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ám

kredit
értékelés
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Tantárgy kód

jelleg
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7

őszi félév

30

0

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

Bán Dániel

Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági
Jogi Intézet
Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági
Jogi Intézet
Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági
Jogi Intézet
Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági
Jogi Intézet
Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági
Jogi Intézet
Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági
Jogi Intézet

Szerződési jog

K

2 2 6 v tavasz

6

Bán Dániel

Vállalkozások joga

K

2 2 6 v tavasz

6

Csöndes Mónika

Munkajog

K

2 2 6 v tavasz

6

Bán Dániel

Adózás

K

2 2 6 v tavasz

6

Czoboly Gergely

Nemzetközi gazdasági
kapcsolatok joga

K

2 2 6 v tavasz

6

Nemessányi Zoltán

30

Mihalkovné Szakács
Katalin

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Vállalkozási specializáció

0

Név

Jog és adózás
Jog és adózás
Jog és adózás
Jog és adózás
Jog és adózás

Kisvállalkozások emberi
tényezői

K

2 2 6 v ősz

6

Mihalkovné Szakács
Katalin

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Vállalkozások
üzleti
koncepciója

2KV71NDK06B

Kisvállalkozások
finanszírozása, pénzügyei

K

2 2 6 v ősz

6

Mihalkovné Szakács
Katalin

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Vállalkozások üzleti
koncepciója,
Számvitel I-II.,
Vállalati pénzügyek

2KV71NDK12B

Vállalkozások költségvetési
kapcsolata és közterhei

K

2 2 6 v ősz

6

Kerékgyártó Gábor

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Jog és adózás

2KV71NDK11B

Vállalkozások üzleti
tervezése

K

2 2 6 gy ősz

6

Petheő Attila

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Vállalkozások
üzleti
koncepciója

A vállalkozásfejlesztés
speciális menedzsmentje

K

2 2 6 gy ősz

6

Petheő Attila

Vállalkozásfejlesztési Intézet

17

Ekvivalens tárgy

Kód

Név

Megjegyzés

6

Előkövetelmény

Kredit

5

őszi félév

4

tavaszi félév

Gazdasági jog specializáció

3

őszi félév

2

tavaszi félév

1

őszi félév

ea sz

202
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3-es
2-es
ös
tanév tané
tanév
tanév
v

tavaszi félév

heti
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ám
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Tantárgy név
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0

30

0

0

0

30

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

Nemzetközi, Politikai és Regionális
Tanulmányok Intézet
Nemzetközi, Politikai és Regionális
Tanulmányok Intézet

Környezetgazdaságtan

K

2 2 6 gy tavasz

6

Körforgásos gazdaság üzleti
modelljei

K

0 4 6 gy tavasz

6

Dr. Csutora Mária

Vállalatgazdaságtan Intézet

K

1 3 6 gy tavasz

6

Dr. Zsóka Ágnes

Marketing Intézet

K

2 2 6 V tavasz

6

Dr. Harangozó
Gábor

Vállalatgazdaságtan Intézet

K

0 4 6 gy tavasz

6

Dr. Matolay Réka

Vállalatgazdaságtan Intézet

0

dr. Czakó Erzsébet Vállalatgazdaságtan Intézet

Fenntarthatósági
menedzsment
esettanulmányok
A fenntarthatósági
teljesítmény mérése és
szakpolitikai háttere
Társadalmi vállalkozás és
társadalmi innováció
Vállalat- és gazdaságelemzés specializáció

30

Adatelemzés és
adatvizualizáció R-ben

K

0 4 6 gy ősz

6

4OP13NAK13B

Döntéstámogatás

K

2 2 6 gy ősz

6

4MI25NAK15B

Piacszerkezetek

K

2 2 6 v ősz

6

4ST14NAK26B

Ökonometria

K

2 2 6 gy ősz

6

2VL60NDK01B

Vállalatelméletek

K

2 2 6 v ősz

6

Név

30
Marjainé Dr.
Szerényi
Zsuzsanna
Marjainé Dr.
Szerényi
Zsuzsanna

Globális
fenntarthatósági
kihívások
Globális
fenntarthatósági
kihívások
Globális
fenntarthatósági
kihívások
Globális
fenntarthatósági
kihívások
Globális
fenntarthatósági
kihívások

Matematikai és Statisztikai
Modellezés Intézet
Matematikai és Statisztikai
dr. Bozóki Sándor
Modellezés Intézet

Adatelemzés I.,
Adatelemzés II.
Adatelemzés I.,
Adatelemzés II.

dr. Berde Éva
dr. Keresztély
Tibor

Mikroökonómia
Adatelemzés I.,
Adatelemzés II.
Mikroökonómia,
Vállalatgazdaságtan

dr. Erdélyi Ajna

Közgazdaságtani Intézet
Matematikai és Statisztikai
Modellezés Intézet

dr. Czakó Erzsébet Vállalatgazdaságtan Intézet
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Kód

Név

Megjegyzés

0

Előkövetelmény

Kredit

7

őszi félév

6

őszi félév

0

5

tavaszi félév

0

Fenntarthatósági menedzsment spaecializáció

2

őszi félév

4

Specializációk

1

tavaszi félév

3

őszi félév

ea sz

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/252-es
3-es
4-es
ös
tanév
tanév
tanév tané
v

tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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30

0

0

30

0

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

Varga Ákos

Marketing Intézet

K

2 2 6 v ősz

6

Keszey Tamara

Marketing Intézet

Üzleti kutatás
Digitális marketing stratégia
és taktika
Online felhasználói
magatartás
Online vásárlási trendek

K

2 2 6 v ősz

6

Neulinger Ágnes

Marketing Intézet

K

2 2 6 v ősz

6

Varga Ákos

Marketing Intézet

K

2 2 6 v ősz

6

Marketing Intézet

K

2 2 6 v ősz

6

Kasza-Kelemen
Kata
Kemény Ildikó
30

Csordás Tamás

Marketing Intézet

0

Név

30

Marketingtervezés

Marketingmenedzsment specializáció

Marketing Intézet

Marketingtervezés

K

2 2 6 gy tavasz

6

Keszey Tamara

Marketing Intézet

Üzleti kutatás

K

2 2 6 gy tavasz

6

Neulinger Ágnes

Marketing Intézet

Marketingkommunikáció

K

2 2 6 gy tavasz

6

Csordás Tamás

Marketing Intézet

Vevői magatartás és
fogyasztói élmény

K

2 2 6 v tavasz

6

Kasza-Kelemen
Kata

Marketing Intézet

Kereskedelmi menedzsment K

2 2 6 v tavasz

6

Agárdi Irma

Marketing Intézet
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Marketing
Mikroökonómia,
Vállalatgazdaságtan

Kód

Név

Megjegyzés

0

Előkövetelmény

Kredit

0

őszi félév

0

Digitális marketing specializáció

őszi félév

őszi félév

tavaszi félév

0

Specializációk

tavaszi félév

őszi félév

ea sz

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/252-es
3-es
4-es
ös
tanév
tanév
tanév tané
v
1 2 3 4 5 6
7

tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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0

30

0

0

30

0

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

30
Pinke-Sziva Ivett

Marketing Intézet

A turizmus alapjai

K

1 3 6 v ősz

6

Michalkó Gábor

Marketing Intézet

Desztinációs stratégia
Integrált
marketingkommunikáció a
turizmusban

K

2 2 6 gy ősz

6

Pinke-Sziva Ivett

Marketing Intézet

K

2 2 6 v ősz

6

Irimiás Anna

Marketing Intézet

Vonzerőfejlesztés

K

1 3 6 gy ősz

6

Jászberényi
Melinda

Marketing Intézet

K

0 4 6 gy ősz

6

Rendezvényszervezés
Turisztikai szolgáltatások menedzsmentje
specializáció
Turizmus marketing és
menedzsment
Turisztikai szolgáltatások
kommunikációja
Turisztikai szolgáltatások
értékesítése
Vendéglátás és
gasztronómia
Szállodamenedzsment

0

Keller Krisztina

Marketing Intézet

30

Pinke-Sziva Ivett

Marketing Intézet

K

2 2 6 gy tavasz

6

Kiss Kornélia

Marketing Intézet

K

2 2 6 v tavasz

6

Pinke-Sziva Ivett

Marketing Intézet
Marketing Intézet

K

2 2 6 v tavasz

6

Jászberényi
Melinda

K

1 3 6 gy tavasz

6

Irimiás Anna

Marketing Intézet

K

0 4 6 gy tavasz

6

Keller Krisztina

Marketing Intézet
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Név

Kód

Név

Megjegyzés

0

Előkövetelmény

Kredit

7

őszi félév

6

őszi félév

0

Élménytervezés a turizmusban specializáció

5

tavaszi félév

0

Specializációk

2

őszi félév

4

1

tavaszi félév

3

őszi félév

ea sz

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/254-es
3-es
2-es
ös
tanév tané
tanév
tanév
v

tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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0

30

0

0

30

0

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

Név

30
Kiss Csaba

Vezetéstudományi Intézet

Munkaerőpiaci ismeretek,
foglalkoztatáspolitika

K

2 2 6 v ősz

6

Bódis Lajos

Gazdaság- és Közpolitika Intézet

Mikroökonómia,
Makroökonómia

HR kontrolling

K

2 2 6 v ősz

6

Tirnitz Tamás
József

Vezetéstudományi Intézet

Vezetés-szervezés;
Vezetői számvitel
Üzleti informatika;
Adatelemzés I.;
Vezetés és
szervezés; Szervezeti
magatartás és HR

Digitalizáció és HR analitika

K

2 2 6 v ősz

6

Kiss Csaba

Vezetéstudományi Intézet

Emberierőforrás-rendszerek

K

2 2 6 v ősz

6

Sebők Marianna

Vezetéstudományi Intézet

Szervezetfejlesztés

K

2 2 6 v ősz

6

Sólyom Andrea

Vezetéstudományi Intézet

30

Juhászné Klér
Andrea

Vezetéstudományi Intézet
Kommunikáció és Szociológiai
Intézet

Tehetségmenedzsment specializáció

0

A munkaerő kiválasztás
módszerei

K

0 4 6 gy tavasz

6

Bodnár Éva

Szocializáció, énmárka
építés

K

2 2 6 v tavasz

6

Toarniczky Andrea Vezetéstudományi Intézet

Karrierfejlesztés,
önmenedzsment

K

2 2 6 v tavasz

6

Juhászné Klér
Andrea

Vezetéstudományi Intézet

Képzés és fejlesztés,
K
bevezetés az akciótanulásba

1 3 6 gy tavasz

6

Takács Sándor

Vezetéstudományi Intézet

Munkahelyi egészség és
stresszmenedzsment

2 2 6 gy tavasz

6

Szilas Roland

Vezetéstudományi Intézet

K
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Ekvivalens tárgy

Vezetés szervezés,
Szervezeti
magatartás és HR
Vezetés-szervezés,
Szervezeti
magatartás és HR,
Stratégiai és üzleti
tervezés

Szervezeti
magatartás és
HR
Szervezeti
magatartás és
HR
Szervezeti
magatartás és
HR

Kód

Név

Megjegyzés

0

Előkövetelmény

Kredit

7

őszi félév

6

őszi félév

0

Adatvezérelt HR-rendszerek specializáció

5

tavaszi félév

0

Specializációk

2

őszi félév

4

1

tavaszi félév

3

őszi félév

ea sz

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/254-es
3-es
2-es
ös
tanév tané
tanév
tanév
v

tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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0

30

0

0

30

0

Tárgyfelelős

Intézet

Kód

Név

30
Török Áron

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Stratégia és üzleti tervezés
az agrobizniszben

K

2 2 6 v ősz

6

Jámbor Attila

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Vállalatgazdaságtan,
Marketing, Számvitel
alapjai, Vállalati
pénzügyek, Vezetői
számvitel, Stratégia
és üzleti tervezés
projekt

Az EU agrárpolitikája és intézményrendszere

K

2 2 6 v ősz

6

Mizik Tamás

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Makroökonómia, Jog
és adózás

Szántóföldtől az asztalig:
élelmiszer ellátási láncok

K

2 2 6 v ősz

6

Török Áron

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Vállalatgazdaságtan,
Globális
fenntarthatósági
kihívások

Agrárgazdasági adatok
elemzése

K

2 2 6 v ősz

6

Balogh Jeremiás
Máté

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Matematika,
Adatelemzés I-II.

Jó gyakorlatok az
agrobizniszben

K

0 4 6 v ősz

6

Mezőszentgyörgyi
Dávid

Vállalkozásfejlesztési Intézet

Vállalatgazdaságtan,
Globális
fenntarthatósági
kihívások

30

Kiss Norbert

Vezetéstudományi Intézet

Közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje specializáció
Közcélú szervezetek
vezetésének alapjai
Közcélú szervezetek
vezetésének alapjai a
gyakorlatban
Innovatív megoldások a közés a harmadik szektorban
Közszektor, közügyek,
kormányzás
Civil társadalom és
közösségi cselekvés
Nonprofit szervezetek és
társadalmi vállalkozások
vezetése

0

K

2 0 3 v tavasz

6

Kováts Gergely

Vezetéstudományi Intézet

K

0 2 3 gy tavasz

6

Kováts Gergely

Vezetéstudományi Intézet

K

2 2 6 gy tavasz

6

Kiss Norbert

Vezetéstudományi Intézet

K

2 2 6 v tavasz

6

Bartha Attila

Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Vezetéstudományi Intézet

K

2 2 6 v tavasz

6

Gajduschek
György

K

0 4 6 gy tavasz

6

Révész Éva
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Kód

Név

Megjegyzés

0

Előkövetelmény

Kredit

7

őszi félév

6

őszi félév

0

5

tavaszi félév

0

Agrobiznisz specializáció

2

őszi félév

4

Specializációk

1

tavaszi félév

3

őszi félév

ea sz

202
2021/2 2022/2 2023/2 4/252-es
3-es
4-es
ös
tanév
tanév
tanév tané
v

tavaszi félév

Tantárgy név

heti
órasz
ám

kredit
értékelés
meghírdetés féléve

Tantárgy kód

jelleg
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Megjegyzések:
Jelleg: K-kötelező, KV-kötelezően választható, V-szabadon választható, KR-kritérium tantárgy
Értékelés: v=vizsga, gy=gyakorlati jegy, a=aláírás, sz=szigorlat
Heti óraszám: ea-előadás, sz-szeminárium/gyakorlat
1 Az

alábbi tárgyak német nyelven is felvehetők:
Vállalatgazdaságtan - Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Globális fenntarthatósági kihívások - Globale Herausforderungen der Nachhaltigkeit
Marketing - Grundlagen des Marketing
Vállalati pénzügyek - Investition und Finanzierung
Döntési technikák - Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie
Jog és adózás - Wirtschaftsrecht und Steuerlehre
Szervezeti magatartás és HR - Verhalten in Organisationen und Personal
Üzleti informatika - Informationsmanagement
Az emelt szintű Speciális Pénzügyi-Matematikai Alapképzés tantárgyait az alapszak matematikai-pénzügyi tárgyai helyett vehetik fel a
programba felvételt nyert hallgatók.
A Korszakos Könyvek képzési program operatív tanterve külön dokumentumban található meg. A program tárgyai a kötelezően választható
társadalomtudományi tantárgyak blokkjában számolhatók el.
Specailiazációt a hallgatók a 4. félévi választásuk alapsján az 5. és/vagy a 6. félévre választanak. A specializáóválasztás szabályait a
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza, túljelentkezés esetén a hallgatók rangsorolásának szempontjait és szaályait pedig a
specializáció felelősök határozzák meg és teszik közzé. A hallgatók számára egy specializáció teljesítése kötelező, míg az 5-6. félév másik
félévében lehetőségégük van (1) még egy specializáció elvégzésére vagy (2) 30 kerdit értékben szabadon választható tárgyakat tanulni
egyetemünkön vagy akár (3) külföldi csereféléven.
Ha a programban teljesített kurzusok és a programon kívül teljesített kötelezően választható társadalomtudományi tárgyak összes
kreditszáma eléri a tantervben a blokkhoz rendelt összes kreditértéket, akkor a program további tárgyai szabadon választható tantárgyakként
számolhatók el.
A kötelező tantárgyakon kívül a hallgatók választható tantárgyakat vehetnek fel a választható tantárgyak (lásd Neptun), valamint az idegen
nyelvek kínálatából.
A hallgatók tanulmányaik során két féléven keresztül tanulhatnak térítésmentesen nyelvet a választható tantárgyak keretében.
A testnevelés 0 kredites kritérium tárgy. Két félévet kell teljesíteni aláírásért a képzési idő első négy féléve során.
A tantárgyakat a mintatanterv szerinti ütemezésben ajánlott felvenni. A hallgató ettől eltérhet, figyelembe véve:
1. az előtanulmányi rendet,
2. tantárgyak meghirdetésének félévét,
3. félévenkénti átlagos 30 kredit teljesítését.
A kredittúllépés szabályai a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat Díjtételek táblázatában
vannak rögzítve.
A szakmai gyakorlat egy félév, minimum tizenkettő hét összefüggő gyakorlat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak
szerint.
Az oklevél megszerzésének feltételei:
•
sikeres záróvizsga,
•
idegen nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú,
a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy tantervi változások lehetségesek!
A részletes szabályozás a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban található meg.
A képzés többi (ideértve a székesfehérvári telephelyű, duális, levelező és angol nyelvű) formájának tanterve az Egyetem honlapján elérhető.
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