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NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

Érvényes: 2020/2021/1 félévben kezdők számára 
Általános adatok: 

Szakfelelős: Tétényi András, egyetemi docens 
Képzés helyszíne: Budapest 
Munkarend: nappali 
Képzés nyelve: magyar, angol 
Duális képzésben indul-e: nem 

Specializációk: 
1. Specializáció neve: Economy and Business in Central and Eastern Europe (gazdaság és 

gazdálkodás Közép-Kelet-Európában) 
Specializáció felelős: Ádám Zoltán, egyetemi adjunktus 

2. Specializáció neve: EU Economic Policy Analysis (európai uniós gazdaságpolitikai elemző) 
Specializáció felelős: Dr. Nagy Sándor Gyula, egyetemi docens 

3. Specializáció neve: International Development (nemzetközi fejlesztés) 
Specializáció felelős: Dr. Szunomár Ágnes, egyetemi adjuktus 

4. Specializáció neve: International Economic Analysis (nemzetközi gazdaságelemzés) 
Specializáció felelős: Vígvári Gábor, egyetemi docens 

Képzési és kimeneti követelmények 
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 
3. Képzési terület: gazdaságtudomány 
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési 
szak. 
4.2. A 9.4. pontban 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 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az 
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 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. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

 a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit 

 a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 314/0311 
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és 
makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, valamint 
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nemzetközi üzleti ismereteik birtokában képesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. 
Elsajátított kompetenciáik segítségével a gazdasági intézményrendszer különböző területein és 
szintjein, önálló munka végzésére, valamint döntés-előkészítő és elemző munkára alkalmasak, 
továbbá szállítmányozási feladatok irányítására és ellenőrzésére is képesek. Felkészültek 
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 
8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
8.1.1. Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon a közgazdász 
a) tudása 

 Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek 
fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. 

 Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon 
túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az 
intézményi környezetre. 

 Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó 
szakpolitikáit. 

 Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -
feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési 
módszereinek, ismeri azok korlátait is. 

 Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetési szabályait, szakmai 
és etikai normáit. 

 Ismeri a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, és az azokat befolyásoló tényezőket lokális, 
regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken. 

 Ismeri és használja a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és 
döntési elméleteket és elemzési módszereket. 

 Ismeri és érti a szak kutatásához, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív 
gyakorlati munkához szükséges problémamegoldó technikákat, a munkatársak, csoportok, illetve 
projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit, a stratégiai tervezés és menedzsment 
vállalati, állami, regionális és globális módszereit. 

 Ismeri és érti a nemzetközi üzleti, pénzügyi, szállítmányozási folyamatok beazonosítására 
alkalmas szakértői tudás alapjait, a szakterület szerint releváns információgyűjtési, 

 elemzési és problémamegoldási módszereket, ezek alkalmazási feltételeit és korlátait. 

 Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmi folyamatok, a külgazdasági politika 
gyakorlatát, trendjeit és azok hatásait. Ismeri a nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más 
(jogi, területfejlesztési, oktatási) szakterületek által adott kereteket. 

 A köznyelv magas szintű ismerete mellett birtokában van a gazdasági szaknyelvnek, kifejezési 
és fogalmazási sajátosságainak, az anyanyelven és legalább két idegen nyelven is. 

b) képességei 

 Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes 
az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására 
irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi 
környezetben, illetve szervezeti kultúrában is. 

 A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást, 
komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, 
összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

 Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre. 

 Képes a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, 
módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, 
döntések előkészítésére és meghozatalára. Az elemzés és a gyakorlati problémamegoldás 
során, ha szükséges, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz. 
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 Képes a vállalati, régiós, állami és nemzetközi szervezetek működésében megjelenő problémák 
és az új környezeti jelenségek önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására. 

 Képes hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására. Képes a nemzetközi üzleti környezet 
geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére. 

 Képes tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra 
legalább két idegen nyelven. 

 Képes gazdálkodó szervezetben, nemzetközi szervezetekben, kormányzati intézményekben, 
gazdasági munkakörben, külkereskedelmi, pénzügyi, fejlesztés politikai, gazdaságpolitikai 
folyamatokhoz gazdasági tevékenységet tervezni, szervezni, továbbá ennek során tanult 
elemeket és módszereket alkalmazni, következtetéseket megfogalmazni, javaslatokat tenni és 
döntéseket hozni. 

 Hazai és nemzetközi projektekben, csoportos feladatmegoldásokban vesz részt, vezetőként a 
tevékenységet tervezi, irányítja, szervezi, koordinálja, értékeli. 

c) attitűdje 

 Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és 
proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében. 

 Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt. 

 Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a 
társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű 
társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és 
ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is). 

 Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is 
ösztönzi, segíti, támogatja. 

 Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz. 

 Elkötelezett az általános társadalmi értékek mellett, szociálisan érzékeny mind hazai, mind 
nemzetközi viszonylatban. 

 Elkötelezettség jellemzi a minőség, a fenntarthatóság és a sokszínűség iránt. Kritikusan viszonyul 
saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához és magatartásához. Kötelességének tartja a 
hibák kijavítását, munkatársai fejlesztését. 

 Érdeklődéssel fordul a kapcsolódó szaktudományok eredményei és megoldásai felé, nyitott a 
kapcsolatépítésre. 

 Jellemző rá a tudás megújításának képessége, a nyitott gondolkodásmód, a tolerancia és az 
együttműködési készség. 

d) autonómiája és felelőssége 

 Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki 
és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, 
döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat. Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű 
vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is. 

 Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az 
alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és 
általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel. 

 Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít a munkatársak, 
beosztottak vonatkozásában. 

 Kezdeményező a problémák megoldásában, stratégiák kialakításában, csoportok és 
munkatársak együttműködésében szervezeten belül és szervezetek között egyaránt. 

 Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek és 
technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban. 
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 Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében 
autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati 
tudását, képességeit. 

9. A mesterképzés jellemzői 
9.1. Szakmai jellemzők 

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 közgazdaságtani és módszertani ismeretek (kvantitatív módszerek, ökonometria, 
gazdaságpolitika, politikai gazdaságtan, közgazdasági elméletek, nemzetközi gazdaságtan, 
nemzetközi pénzügyek, döntéselmélet, kutatásmódszertan) 25-40 kredit; 

 a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakmai ismeretei (nemzetközi 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) 30-45 kredit. 

9.1.2. A válaszható specializációk, szakmai modulok képzésen belül kreditaránya: 30-45 kredit. 
9.2. Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex 
típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési 
területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú 
általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 
9.3. Szakmai gyakorlat követelményei 
A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat. A szakmai gyakorlat követelményeit a képzés tanterve 
határozza meg. 
9.4. 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 (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, 
gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, 
informatika) területéről legalább 18 kredit; 

 üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, 
vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit; 

 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. 
10. Szigorlatok 
Nincsenek szigorlatok. 
11. A végbizonyítvány kiállítás követelményei 

 A maximális képzési idő (8 félév) alatt a szükséges kreditpontok (120 kredit) teljesítése. Az előírt 
kreditmennyiség minimum 2/3-át az anyaegyetemen kell teljesíteni. 

 Az operatív tantervben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítése. 

 Mesterképzési szakokon a nem teljes kreditérték beszámításával felvett hallgatók számára a 
kreditelismerési határozatban előírt kreditek teljesítése a 120 krediten felül. 

12. Szakdolgozattal szemben támasztott követelmények 
A szakdolgozat/diplomamunka tartalmi és formai feltételei megtalálhatók az intézet honlapján. 
13. Záróvizsgára bocsátás követelményei 
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A hallgató akkor bocsátható záróvizsgára, ha  

 a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte  

 szakdolgozatát benyújtotta, és azt két bíráló elfogadta, 

 Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tett. 
14. Záróvizsga részei 
A záróvizsga a szakdolgozat/diplomamunka megvédéséből és a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli 
vizsgából áll. 
15. Záróvizsga eredményének megállapítása 

 A záróvizsgára kapott érdemjegy a bírálók által a szakdolgozatra/diplomamunkára adott 
érdemjegyek, a szóbeli védésre kapott érdemjegy, valamint a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli 
vizsgára kapott érdemjegy (ez utóbbi kétszeres súllyal kerül beszámításra) számtani átlaga.  

 Amennyiben a záróvizsga bármely része elégtelen, a záróvizsga eredménye elégtelen. 

 A záróvizsga a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő záróvizsga-időszakban a 
hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, 
bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési és kimeneti követelmények szerint letehető. A 
végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után a záróvizsga letételéhez dékáni 
engedély szükséges, azonban a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után 
záróvizsga nem tehető. 

16. Oklevél minősítés összetevői, kiszámítás módja 
Az oklevél minősítése az alábbi tételek súlyozott átlagából adódik: 

 a szakmai törzsmodul jegyek kreditekkel súlyozott átlaga, 

 a záróvizsgára kapott érdemjegy kétszeres súllyal. 
Az oklevél minősítésének megállapítása az alábbi határértékek figyelembevételével történik: 

 kiváló, ha az átlag  4,81-5,00 

 jeles, ha az átlag  4,51-4,80 

 jó, ha az átlag  3,51-4,50 

 közepes, ha az átlag 2,51-3,50 

 elégséges, ha az átlag 2,50-2,00. 
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International Economy and Business master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 
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Code Name Code Name 

Core courses 1             30 33 0 0 63               

4OG33NAK55M 
Comparative and Institutional 

Economics 
C 2 2 6 ex fall 6         Hámori Balázs Károly 

Institute of Economic and Public 

Policy 
          

7VG32NBKD5M 
Competitiveness and Capital Flows 

in the World Economy 
C 2 2 6 ex fall 6         Endrődi-Kovács Viktória 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKB8M 
International Organizations and 

Economic Diplomacy 3 
C 2 2 6 pg fall 6         Szunomár Ágnes 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NAK12M Regional Economics C 2 2 6 ex fall 6         Kollai István 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKD6M World Economics I. C 2 2 6 ex fall 6         Tétényi András 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKD7M 
Economics of Global and European 

Integration 
C 2 2 6 ex spring   6       Nagy Sándor Gyula 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKD9M Global Development and Growth C 2 2 6 ex spring   6       Tétényi András 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKD8M Global Political Economy C 2 2 6 ex spring   6       Stephan Wirtz             

2VL60NBK03M International Business Economics C 2 2 6 ex spring   6       Czakó Erzsébet Institute of Business Economics           

4ST14NAK34M 
Quantitative Methods in World 

Economy 
C 2 2 6 ex spring   6       Sugár András 

Institute of Mathematics and 

Statistical Modelling 
          

7VG32NBKE1M 
Research Design and Methods for 

World Economics 
C 0 4 6 pg spring   6       Almadi Sejla 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE2M World Economics II. 3 C 2 2 6 ex spring   6       Benczes István Zsolt 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

Specialisations 2             0 0 24 27 51               
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International Economy and Business master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 
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Code Name Code Name 

Economy and Business in Central and Eastern 

Europe Specializacio 
            0 0 24 27 51               

4OG33NAK33M 
Development and Crises in East 

Central Europe 
C 2 2 6 ex fall     6     Medve-Bálint Gergő 

Institute of Economic and Public 

Policy 
          

4VG32NCK07M Dissertation Seminar I. C 0 4 6 pg fall     6       
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

4OG33NAK35M 

Political Economy of Post-

Communist Transition in Central 

and Eastern Europe 

C 2 2 6 ex fall     6     Ádám Zoltán Péter 
Institute of Economic and Public 

Policy 
          

4OG33NAK41M Research Design C 0 2 6 pg fall     6     Medve-Bálint Gergő 
Institute of Economic and Public 

Policy 
          

4VG32DDG01M Business Strategies in CEE 3 C 2 2 6 ex spring       6   Gál Péter 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NAK29M 
Central and Eastern Europe from a 

Global Perspective 
C 2 2 6 ex spring       6   Kollai István 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

KOZNXV4OG01 Comparative Political Economy C 2 2 6 ex fall     6     Gedeon Péter 
Institute of Economic and Public 

Policy 
          

4VG32NCK08M Dissertation Seminar II. C 0 4 9 pg spring       9     
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

KOZNXV4OG10 
Globalization, Financial Crises and 

Development 
C 2 2 6 ex spring       6   Csaba László 

Institute of Economic and Public 

Policy 
          

4OG33NAK36M 

The Political Economy of European 

Integration: Implications for 

Countries of Central- and Eastern 

Europe 

C 2 2 6 ex spring       6   Győrffy Dóra 
Institute of Economic and Public 

Policy 
          

EU Economic Policy Analysis Specializacio             0 0 24 27 51               



2020. augusztus 5. 

 

8 

International Economy and Business master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 

Subject Code Subject Name 

T
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Number of 

hours per 

semester 

hours 
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R
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Code Name Code Name 

KOZNXV4OG21 
Comparative Economics of 

European Integration 
C 2 2 6 ex spring       6   Ádám Zoltán Péter 

Institute of Economic and Public 

Policy 
          

7VG32NBKB6M Dissertation Seminar I. C 0 4 6 pg fall     6       
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE3M Economic Governance in Europe C 2 2 6 ex fall     6     Benczes István Zsolt 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKB5M Macroeconomic Policies in the EU 3 C 2 2 6 ex fall     6     Endrődi-Kovács Viktória 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKG2M Research Design C 0 4 6 pg fall     6     Almadi Sejla 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

4VG32DDG01M Business Strategies in CEE 3 C 2 2 6 ex spring       6   Gál Péter 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NAK29M 
Central and Eastern Europe from a 

Global Perspective 
C 2 2 6 ex spring       6   Kollai István 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKB7M Dissertation Seminar II. C 0 4 9 pg spring       9     
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE4M 
Political Economy of Semi-

Periphery 
C 2 2 6 ex spring       6   Kollai István 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

4VG32NBK54M 
The Political Economy of EU 

Decision-Making 
C 2 2 6 ex spring       6   Nagy Sándor Gyula 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE5M 

The Role and Development 

Opportunities of SMEs in the 

European Union 

C 2 2 6 ex spring       6   Endrődi-Kovács Viktória 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

International Development Specializacio             0 0 24 27 51               

7VG32NAK31M Dissertation Seminar I. C 0 4 6 pg fall     6       
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
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International Economy and Business master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 

Subject Code Subject Name 

T
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Number of 
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semester 
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Credit Subject responsible Institute 
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R
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Code Name Code Name 

7VG32NAV82M 
Economic, Political and Social 

Processes in Latin-America 
C 2 2 6 ex fall     6     Nagy Sándor Gyula 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE6M 
Global Development Institutions 

and Aid Policies 
C 2 2 6 ex fall     6     Ricz Judit 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKC2M 
International Development and 

Conflict 
C 2 2 6 pg fall     6     Vigvári Gábor 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NAK36M 
Research Design for International 

Development 3 
C 0 4 6 pg fall     6     Tétényi András 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE7M 

The Continent of Resources, the 

Continent of Opportunities - 

Development and growth in Africa 

C 2 2 6 ex fall     6     
Urbánné Mező Júlia 

Veronika 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE8M 
Development Challenges in Asia 

and China 
C 2 2 6 ex spring       6   Szunomár Ágnes 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NAK32M Dissertation Seminar II. C 0 4 9 pg spring       9     
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE9M 
Financial Institutions and Markets in 

Developing Countries 3 
C 2 2 6 ex spring       6   

Hadházyné Burucs 

Magdolna Judit 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

KOZNXV4OG10 
Globalization, Financial Crises and 

Development 
C 2 2 6 ex spring       6   Csaba László 

Institute of Economic and Public 

Policy 
          

7VG32NBKF1M 
Social and Human Dimensions of 

Economic Development 
C 2 2 6 ex spring       6   Kollai István 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKF2M 
Strategic Directions in International 

and Emerging Markets 
C 2 2 6 ex spring       6   Endrődi-Kovács Viktória 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

International Economic Analysis Specializacio             0 0 24 27 51               

7VG32NBKF3M Data Analysis for World Economics C 2 2 6 ex fall     6     
Urbánné Mező Júlia 

Veronika 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
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International Economy and Business master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 

Subject Code Subject Name 

T
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Number of 
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semester 
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Code Name Code Name 

4VG32NCK07M Dissertation Seminar I. C 0 4 6 pg fall     6       
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKF4M 
Financial Institutions in Global 

Markets 3 
C 2 2 6 ex fall     6     

Hadházyné Burucs 

Magdolna Judit 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

KOZNXV4VI29 International Economic Policies C 2 0 3 ex fall     3     Simai Mihály 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKF5M 
International Global Markets and 

Regulation 
C 2 2 6 ex fall     6     Magas Antal István 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKF6M 
Research Design for International 

Economic Analysis 
C 0 4 6 pg fall     6     Almadi Sejla 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKF7M 

Trade and FDI policies: Current 

Issues in the Global Trading 

System 

C 2 2 6 ex fall     6     Vigvári Gábor 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKF8M 
Contemporary Challenges of the 

European Union 3 
C 2 2 6 ex spring       6   Nagy Sándor Gyula 

Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKF9M 

Corporate Finance in a Global 

Economy: Challenges and 

Opportunities 

C 2 2 6 ex spring       6   Magas Antal István 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

4VG32NCK08M Dissertation Seminar II. C 0 4 9 pg spring       9     
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

7VG32NBKE3M Economic Governance in Europe C 2 2 6 ex spring       6   Benczes István Zsolt 
Institute of International, Political 

and Regional Studies 
          

KOZNXV4OG10 
Globalization, Financial Crises and 

Development 
C 2 2 6 ex spring       6   Csaba László 

Institute of Economic and Public 

Policy 
          

Elective courses             0 0 6 0 6               
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International Economy and Business master programme in Budapest, in English, full time training Curriculum for 2020/2021. (1.) fall semester for beginning students 

Subject Code Subject Name 

T
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Number of 
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semester 
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Credit Subject responsible Institute 
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Code Name Code Name 

  
Elective courses 

In a separate table 
E         fall, spring                         

Criterion subjects             0 0 0 0 0               

IOK0001NABB Hungarian Language SHI I.* KR 0 4 3 pg fall 3 3       Dobos Ágota 
Centre of Foreign Language 

Education and Research 
          

IOK0004NABB Hungarian Language SHI II.* KR 0 4 3 ex spring 3 3       Dobos Ágota 
Centre of Foreign Language 

Education and Research 
          

Total credits             30 33 30 27 120               
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Remarks: 
Type: C-compulsory courses,  CE-core elective courses, E-elective (optional) courses  
Methods of assessment: ex-exam (exam at the end of the semester, but other forms of assessment are possible during the semester), pg- 
grade based on the practical assignments given during the course of the semester, ce- Comprehensive examination, 
Criterion subjects: 
* Hungarian Language is a compulsory subject for the students participating in the Stipendium Hungaricum scholarship program in the first 
two semesters. 
 
Courses are recommended to be taken according to the prescribed time schedule of the study programme (“sample”). You can 
plan your own individual programme in respect of the following conditions: 
1. the prerequisite system of their study-programme must be taken into consideration when registering for courses 
2. the availability of courses in the semester (most courses are offered either in the fall or in the spring semesters only) 
3. completing an average of 30 credits per semester, as a general rule.  
 
1 Students must absolve a minimum of 63 credits. Anything above that must be taken into account at the credits of electives. Students must 
make the selection by taking the advice of the programme director and by giving consideration to their previous studies. Research Design 
for World Economics is a compulsory element for every student in the programme. World Economics II. can be completed if World Economics 
I. had been completed before. 
2 Students are free to select the courses they would like to absolve. They must absolve a minimum of 36 credits (besides Dissertation 
Seminars and Research Design, which are compulsory). Anything above that must be taken into account at the credits of electives. 
Dissertation Seminar II. can only be completed if Dissertation Seminar I. and Research Design in the third semester had been completed 
previously. 
3 Some requirements to be completed during the intensive week. 
 
Suggestion for the Registration: 

 The required schedule is shown in the NEPTUN curruculum. The semester is valid (active) if at least one subject is registered.  

 All Mandatory subjects must be completed, and altogether 120 credits are necessary to receive the MSc degree. 

 Besides the Mandatory subjects the student can sign for the elective subjects (including foreign language). Total 30 credits are 
recommended per semester. 

 Students should pay a special fee if they fulfilled more than 120 credits plus 10%.  

 Students on state finance should pay a special fee for enrolled but not fulfilled credits as well after exam period. 
Information about Finishing: 
Pre-degree Certificate (Absolutorium) Requirements: 

 120 credits 

 fulfillment of the curriculum requirements within the maximum allowable training period (the number of active and passive semesters 
may not exceed 8 semesters). 

Final Examination Requirements: 

 pre-degree certificate 

 accepted thesis work 
The final examination comprises the defence of the thesis work, and the oral exams of the required subjects. 
Professional Core Subjects to be Counted in the Degree Qualification 
Comparative and Institutional Economics 
Competitiveness and Capital Flows in the World Economy 
International Organizations and Economic Diplomacy 
Regional Economics 
World Economics I. 
Economics of Global and European Integration 
Global Development and Growth 
Global Political Economy 
International Business Economics 
Quantitative Methods in World Economy 
Research Design and Methods for World Economics 
World Economics II. 
The mark of the final exam is the mean of: 

 the grades given by the opponents to the thesis work (1x) 

 the grade of the thesis defence (1x) 

 the grade of the oral exams of the required topics (2x - this latter is double weighted) 
MSc Degree Requirements: 

 successful final examination 
The mark of the final exam is the mathematical average of: 

 credit of weighted average of the grades of the professional core subjects (1x) 

 grade of the final examination (2x) 
 

Details can be found in the Study and Exam Regulation. 


