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Vár a megújult Corvinus, Magyarország vezető

gazdaságtudományi egyeteme. Legyünk #együttalegjobbak!

Látogass el weboldalunkra, ismerd meg az új Corvinus
Ösztöndíjprogramot és jelentkezz hozzánk! 
felveteli2021.uni-corvinus.hu #együttalegjobbak

2021-ben is a CORVINUS
a legjobb választás!

TÉRÍTÉSMENTES

A megújult Corvinuson 
2020-tól is tanulhatsz 
térítésmentesen. Jelentkezz 
Corvinus Ösztöndíjra!

Ha 2021-ben kezded nálunk 
a tanulmányaidat, az angol 
nyelvű képzéseken idegen-
nyelvi hozzájárulást sem kell 
fizetned.

RUGALMAS

Ha nem sikerül elsőre térí-
tésmentes helyre bejutnod, 
de felvételt nyertél a Corvi-
nusra, az egyetemi teljesít-
ményed alapján a következő 
évben újra pályázhatsz 
a Corvinus Ösztöndíjra.

KÖTETLEN

A Corvinus Ösztöndíj nem 
köt röghöz, és nem jelenti az 
állami ösztöndíjas féléveid 
számának a felhasználá-
sát. Az állami ösztöndíjas 
féléveidet később szabadon 
felhasználhatod a tanulmá-
nyaid folytatására.



Csatlakozz a közösségünkhöz,  

és legyünk #együttalegjobbak!

Kedves leendő 
Hallgatónk!

A Corvinus Egyetem egy olyan közösség, 
amelyhez eddig is megérte csatlakozni,  
de arra törekszünk, hogy a megújult 
Corvinushoz még nagyobb öröm legyen 
tartozni. Célunk, hogy végzett hall-
gatóink egy corvinusos diplomával 
a kezükben már a kezdetektől magasabb 
bért és jobb pozíciót kaphassanak a világ 
minden táján. Hisszük, hogy a legjobb 
gazdasági és társadalomtudományi 
egyetemként nevelhetjük és képezhetjük 
a jövő társadalmi és gazdasági elitjét 
Magyarországon és Közép-Európában.

Több mint egy éve működik alapítványi 
formában a Corvinus Egyetem, ezalatt 
pedig elkezdtünk azon dolgozni, hogy 
nemzetközileg is versenyképes diplomát 
és piacképes tudást szerezzenek a diákok 
idehaza. 

Az oktatók, hallgatók és a legkülönbö-
zőbb területen dolgozók közös erőfe-
szítéseinek pedig már kézzelfogható 
eredményei is vannak: 

 ► 2020 őszétől négy szakunk – alkal-
mazott közgazdaságtan alapszak, 
nemzetközi gazdálkodás alapszak, 
közgazdasági elemző mesterszak, 

Executive Master of Business 
Administration képzés – megújult 
formában, tartalommal és szemlé-
letmóddal indult el. 

 ► A munkáltatói, hallgatói és alumni 
igényeket figyelembe véve, a nem-
zetközi trendeket is tükröző módon 
2021 szeptemberétől gyökeresen 
átalakítjuk a gazdálkodási és me-
nedzsment alapképzést. 

 ► A nemzetköziesedést tekintve a kö-
vetkező években több új, nagy rész-
ben angol nyelvű képzést indítunk.

 ► A hallgatóközpontú szemlélet meg-
honosítása jegyében új, modern, 
nyitott terű magyar és nemzetközi 
hallgatói iroda épül.

 ► Olyan speciális applikációt fejlesz-
tünk, aminek uralkodó szemlélete, 
hogy a hallgató érezze, ő áll az 
egyetem középpontjában, ő az alfa 
és az omega. 

Természetesen továbbra is lehetőség van 
térítésmentesen tanulni a Corvinuson, 
a bekerüléshez csak a tehetség számít, 
nem a családi háttér vagy az anyagi 
helyzet. Közgázosnak, corvinusosnak 
lenni olyan, mintha az ember egy nagy, 
közösség része lenne: életre szóló barát-
ságokat, kamatoztatható kapcsolati tő-
két, naprakész tudást jelent, és mindezt 
otthonos környezetben. 

ANTHONY RADEV
elnök

LÁNCZI ANDRÁS
rektor
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Megújult  
a Corvinus

A Corvinus Egyetem eddig is vezető pozíciót töltött be Magyarországon 
a felsőoktatási intézmények között gazdaság- és társadalomtudományi 
képzések területén. A legkiválóbb oktatókkal rendelkező egyetem, 
amely nemcsak alapos és naprakész tudást, hanem széles kapcsolati 
hálót és biztos jövőt kínál. Ezt bizonyítja, hogy a Diplomás Pályakö-
vetési Rendszer legutolsó adatai szerint a Corvinus Egyetem alapszak-
jain végzettek átlagbére magasabb volt már egy évvel a diplomázás 
után, mint a nemzetgazdasági átlag. Sőt, 7 év munkatapasztalattal már 
másfélszer többet keresnek az országos átlagnál.

Az elért eredményekkel nem elégszünk meg, az elmúlt egy évben a cé-
lunk elérése érdekében számos újítást, fejlesztést valósítottunk meg. 

Hallgatóközpontúság: új, modern, nyitott terű magyar és nemzetközi 
hallgatói iroda épül, amely tükrözi, hogy a hallgató érdekei és igényei 
állnak a középpontban. Külön hallgatói alkalmazást fejlesztünk, ami 
ötvözi a szervezés, tervezés, tájékozódás és informálódás legfontosabb 
funkcióit.

Nemzetköziesedés: Nem kell elhagyni az országot azért, hogy nemzet-
közi piacon is helytálló tudáshozz jussanak a diákok. Évről évre több 
idegen nyelvű képzési programot kínálunk, ahol nemzetközileg elis-
mert külföldi professzorok adják át tudásukat. Az itt tanuló külföldi 
diákokkal nemzetközi csapatokban lehet tanulni.

Megújuló szakok: A szakmegújítások célja, hogy a hallgatók nemzetkö-
zileg is versenyképes tudást kapjanak, ami találkozik a munkaerőpiaci 
elvárásokkal. Fontos a hallgatói kompetenciák fejlesztése, ezért az 
oktatás lényeges elemét adják a projektalapú, gyakorlatias órák. Első 
lépésként 2020 őszétől négy szakunk (alkalmazott közgazdaságtan 
alapszak, nemzetközi gazdasálkodás alapszak, közgazdasági elemző 
mesterszak, Executive Master of Business Administration képzés) 
ebben a megújult formában indult el. Jövőre pedig többek között A gaz-
dálkodási és menedzsment alapkézéssel folytatódik, amely szélesebb 
fókuszú , a számos specializációja által pedig a mesterképzésekre 
felkészítő tudást ad. 

A megújult Corvinus minden kiváló tudású diák számára elérhető, 
mivel a Corvinus Ösztöndíjprogrammal nem tűnik el a térítésmentes 
képzés lehetősége. Ráadásul, ha angol nyelvű képzésre jelentkezel, 
neked már nem kell idegennyelvi hozzájárulást fizetned.

A megújult Corvinus téged is vár! Legyünk #együttalegjobbak!



Miért a Corvinust 
válaszd?
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A Corvinus alapszakán végzett 
hallgatók akár átlagosan  
70%-kal rövidebb idő alatt 
tudnak elhelyezkedni, 
mint az azonos szakon végzett 
alapszakos hallgatók országos 
átlaga.*

A Corvinus alapszakos 
hallgatói átlagosan akár  
30%-kal magasabb kezdő 
fizetésre – hosszabb távon 
pedig akár átlagosan  
60%-kal magasabb fizetésre – 
számíthatnak, mint az azonos 
alapszakot végzett hallgatók 
országos átlaga.*

Gazdasági alapszakjaink  
vezető pozíciót töltenek be 
a hazai egyetemek között.  
A Financial Times a világ  
100 legjobb menedzsment 
képzése között említi a Vezetés 
és szervezés mesterszakot.

Felkészítünk, hogy  
a professzionális elméleti 
tudást a gyakorlatban is 
alkalmazni tudd. Ebben 
segítenek oktatóként, 
előadóként neves vállalatok 
vezetői is.

300 partneregyetemünk 
egyikén is tanulhasz,  
5 kontinensen.

Szakkollégiumainkban 
és diákszervezeteinkben 
tagja lehetsz egy speciális 
tudásközösségnek.

*Forrás: DPR AAE 2018



4 Minden a Corvinus 
Ösztöndíjról

TULAJDONKÉPPEN  
MI IS A CORVINUS  
ÖSZTÖNDÍJ?

Egy teljesítményalapú ösztöndíj, 
teljesen új rendszerben. Ahogyan te 
is biztosan hallottál róla, a Corvinus 
fenntartói jogai 2019-ben átkerültek az 
államtól egy alapítványhoz, így az ál-
lami ösztöndíjas helyeknek is szükség-
szerűen át kellett alakulniuk. Mégis, 
sok tekintetben nagyon hasonlít  
a Corvinus Ösztöndíj az elődjéhez: 
ugyanúgy tartalmazza például a képzés 
költségét, mint az állami ösztöndíj, de 
nem fedezi például a lakhatást, a meg-
élhetést a tanulmányok ideje alatt, és ez 
sem jár automatikusan a tanulmányok 
befejezéséig. Ugyanakkor ha 2021-ben 
kezded nálunk a tanulmányaidat angol 
nyelvű képzésen, akkor sok más egye-
temmel ellentétben nálunk nem kell 
idegennyelvi hozzájárulást fizetned. 
Azt, hogy ki lesz jogosult az Ösztöndíj-
ra, egy rangsor dönti majd el, amelynek 

tartalmi feltételeit az Egyetem vezetése 
írja elő. 

AKKOR CSAK JÓ TANULMÁNYI 
EREDMÉNY MELLETT 
KAPHATÓ MEG AZ ÖSZTÖNDÍJ? 

Ne aggódj, ha nem minden félévben 
sikerül elérni a színjeles átlagot, de fontos 
tudnod, hogy minél jobb tanulmányi 
eredményt érsz el, annál valószínűbb, 
hogy jogosult leszel rá. Az Ösztöndíjhoz 
legalább 3,8-as kreditekkel súlyozott 
tanulmányi átlag szükséges, a két félév 
alatt teljesített kreditek számának pedig 
legalább 46 kreditnek kell lennie. A fenti 
szempontok alapján képzésenként hall-
gatói rangsor készül, és a legjobb teljesít-
ményt nyújtó hallgatók nyernek jogosult-
ságot a következő két félévre a képzésen 
rendelkezésre álló Corvinus Ösztöndíjas 
helyekre. Ha mégsem sikerült az egyik 
évben elérned a célod, ne csüggedj!  
Az Egyetem tanévenként egyszer felül-
vizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét. 
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HÁNY PONTTAL VAN ESÉLYEM 
AZ ALAPSZAKOS FELVÉTELI 
ELJÁRÁSBAN ELNYERNI 
A CORVINUS ÖSZTÖNDÍJAT? 

Amennyiben felvételt nyersz az Egye-
temre, már 430 ponttal is esélyes lehetsz 
a Corvinus Ösztöndíjra, ráadásul egyes 
szakokon akár kisebb pontszámmal is 
elnyerheted a támogatást. Ha pedig  
450 pont feletti eredményt érsz el, szinte 
garantált.

HÁNY PONTTAL, MIKOR VAN 
ESÉLYEM A MESTERSZAKOS 
FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN 
ELNYERNI A CORVINUS 
ÖSZTÖNDÍJAT? 

A Corvinus Ösztöndíj feltétele a sikeres 
egyetemi felvétel és a felvételi eljárás 
során szerezhető megfelelő pontszám. 
Az elérhető 100 pontból már 75 megszer-
zésénél jó eséllyel támogatott hallgató 
leszel.

HÁNYAN KAPHATJÁK MEG  
AZ ÖSZTÖNDÍJAT? 

Nappali alapszakokra a 2020/2021 
tanévre felvett jelentkezők 85 százalék 
nyerte el a Corvinus Ösztöndíjat, a nap-
pali mesterszakokon ez az arány  
95 százalék volt.

MILYEN ÁTLAGGAL KELL  
RENDELKEZNEM AHHOZ,  
HOGY A KÉPZÉS ALATT VÉGIG 
MEG TUDJAM TARTANI  
A CORVINUS ÖSZTÖNDÍJAT?

Alap- és mesterszakon ha 4-es vagy 
annál magasabb átlagot érsz el a félévek-
ben, szinte biztos, hogy térítésmentesen 
tanulhatsz. 

HOGYAN KELL JELENTKEZNI 
A FELVÉTELI SORÁN 
A CORVINUS ÖSZTÖNDÍJRA? 

Ha szeretnéd igénybe venni az Ösztön-
díjat, akkor a 2021-es felvételi jelentke-
zés leadásakor az adott képzésen az  
„A” finanszírozási formát kell megje-
lölnöd. Ha a felvételi során az adott 
képzésen eléred az Egyetem által 
meghatározott felvételi ponthatárt 
ebben a finanszírozási formában, akkor 
automatikusan jogosulttá válsz az  
ösztöndíjra az első két félévben. 
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ÖSZTÖNDÍJAS HELYRE 
PÁLYÁZTAM A FELVÉTELI 
ALKALMÁVAL, DE NEM 
SIKERÜLT. AKKOR MÁR 
NINCS IS LEHETŐSÉGEM 
A TÉRÍTÉSMENTES  
KÉPZÉSRE? 

Ha nem sikerül elsőre Corvinus Ösztön-
díjas helyre bejutnod, de felvételt nyertél 
a Corvinusra (ennek továbbra is feltétele, 
hogy az „A” finanszírozási forma mellett 
az adott szak „K” finanszírozási formáját 
is bejelöld), az egyetemi teljesítményed 
alapján a következő évben újra pályáz-
hatsz a Corvinus Ösztöndíjra átsorolás 
útján. Aki pedig nem jut térítésmentes 
képzéshez, a Diákhitel Központon ke-
resztül igénybe tudja venni az államilag 
támogatott kamatmentes előfinanszíro-
zási lehetőséget. 

HÁNY FÉLÉVRE JÁR  
AZ ÖSZTÖNDÍJ? 

Az Ösztöndíj nem jár automatiku-
san a teljes képzési időre (tanévente 
felülvizsgáljuk a jogosultak körét) és 
legfeljebb az adott szak hatályos képzési 
és kimeneti követelményeiben meg-
határozott képzési időre jár. (Azaz, ha 
a meghirdetéskor az adott szak képzési 
ideje 7 félév, akkor maximum 7 félévre.) 
Fogyatékkal élők esetében ez a félév-
szám egy félévvel (osztatlan képzésben 
részt vevő fogyatékkal élők esetén két 
félévvel) meghosszabbítható. Fontos, 
hogy csak aktív félévben jár az ösztön-
díj! Méltányolható indokok esetén (tar-
tós betegség, gyermekvállalás, Erasmus, 
külföldi részképzés) a jogosultsági idő 
meghosszabbítható egy félévvel, ha ezen 
körülmények miatt a tanulmányi idő is 
hosszabb lesz (a maximális támogatási 
idő azonban ilyen esetben sem léphető 
túl). 

CORVINUS ÖSZTÖNDÍJASKÉNT 
JÁRHATOK MÁS 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS 
KÉPZÉSÉRE? 

Igen, mivel az Ösztöndíj nem jelenti 
az állam által finanszírozott féléveid 
számának a felhasználását (tehát nem 
csökkenti a 12 állami ösztöndíjas félévek 
számát). Az állami ösztöndíjas félévei-
det szabadon felhasználhatod további 
tanulmányok folytatására. Hogyan 
veszíthetem el az Ösztöndíjra való 
jogosultságot? Például, ha felmondod 
az ösztöndíjszerződést, ha kimerítetted 
a támogatott félévek maximális számát, 
vagy bármilyen más okból megszűnik 
a hallgatói jogviszonyod. 

Az állami ösztöndíjas  

féléveidet szabadon  

felhasználhatod további 

tanulmányok  

folytatására.
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Nem kell félni  
az érettségitől!

TANULJ VELÜNK, CORVINUSOS HALLGATÓKKAL, 
MERT ÍGY NEM CSAK SIKERES ÉRETTSÉGI 
VIZSGÁT TEHETSZ, HANEM MERT ELMESÉLJÜK 
NEKED, MILYEN IS AZ ÉLET A CORVINUS 
EGYETEMEN!

17-18 évesen hozod meg életed első nagy döntéseit: Továbbtanuljak?  
És ha igen, hogy fogok bekerülni a Corvinus Egyetemre? És hogyan 
fogok egyáltalán felkészülni az érettségire, hiszen a jövőm függ attól? 

Mi is átéltük ezt, éppen ezért tudjuk, hogy milyen tudás kell ahhoz, 
hogy bekerülj a Corvinus Egyetemre, és hogyan sajátítsd el az érettségi 
tantárgyakat. Mivel nemrég tettük le mi is a vizsgát, ezért tippeket 
és trükköket is adunk a felkészülésre és a vizsgákra. De mesélünk is 
neked arról, milyen is a Corvinusos élet!
 
A Studium Generalét a Corvinus Egyetem valamennyi karáról össze-
gyűlt hallgatók alkotjuk. Közösen dolgozunk azért, hogy a végzős és 
11-es középiskolásokat felkészíthessük az érettségire.

Akik nálunk készültek, azoknak 93 százaléka került be a felsőoktatás-
ba 2020-ban. És mindezt egyedülálló módon teljesen ingyen nyújtjuk 
mindenkinek!

Októbertől májusig biztosítjuk a Corvinus Egyetem falai között az ok-
tatást szombatonként, ahol 30-40 fős csoportokban vesszük át a teljes 
érettségi anyagot matematikából, történelemből és közgazdaságtanból. 
A Budapesttől távol élő diákoknak pedig szintén ingyenesen biztosí-
tunk E-learningképzést. 

Évente egyszer megrendezzük az Országos Nyílt Próbaérettségi Napot, 
amelyen a végzősök felmérhetik tudásukat Budapesten és az ország 
5 különböző pontján. Az érettségi előtt nem sokkal rendezzük meg 
a Tavaszi Tábort, ahol 150 diák intenzíven készülhet az érettségi előtti 
utolsó hajrában. 



Alapszakok

A CORVINUS EGYETEM ALAPKÉPZÉSEIT A KARRIERÚT 
ELSŐ LÉPÉSÉNEK MEGFELELŐEN ALAKÍTOTTUK KI. 
A MUNKAERŐPIACI TRENDEKET FIGYELEMBE VÉVE 
A CÉLUNK AZ UNIVERZÁLIS ÉS SZÉLES LÁTÓKÖRŰ 
SZAKEMBEREK KÉPZÉSE, AKIK MEGÁLLJÁK A HELYÜKET 
A GYAKORLATBAN.
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A CORVINUS EGYETEM 
ALAPKÉPZÉSEINEK ELŐNYEI:

 ► Projektközpontú oktatás
 ► Nemzetközileg elismert oktatók
 ► A végzettek 2 hónapon belül helyez-

kednek el
 ► A Corvinus alapszakos hallgatók 

átlagosan akár 30%-kal magasabb 
kezdő fizetésre – hosszabb távon 
pedig akár átlagosan 60%-kal 
magasabb fizetésre – számíthatnak, 
mint az azonos alapszakot végzett 
hallgatók országos átlaga.

A következő szakokon alapfokozatot és 
szakképzettséget tudsz szerezni.

GAZDÁLKODÁSI  
ÉS MENEDZSMENT

A szakról röviden: Egy megújult integ-
rált alapszak, hazai és nemzetközi üzleti 
karrierre készülőknek. A kereskedelem és 
marketing, turizmus-vendéglátás, emberi 
erőforrások és vidékfejlesztési agrármér-
nök alapszakok helyett is ezt a szélesebb 
fókuszú képzést kínáljuk, rengeteg 
specializációval. 

A szak előnye, hogy a munkáltatók 
a minőségi általános üzleti képzésen 
végzetteket magasabb fizetésekkel vár-
ják, kiemelkedőnek tartják a sokoldalú-
ságukat, a nyitottságukat, az együttmű-
ködési és kommunikációs képességüket. 
Azoknak ajánljuk, akik üzleti vállal-
kozásnál képzelik el a karrierjüket, 
és szeretnek emberekkel foglalkozni, 
szervezni, átlátni a folyamatokat.

Neked szól, ha egy üzleti vállalkozás-
nál képzeled el a karrieredet, ha szeretsz 
emberekkel foglalkozni, szervezkedni, 
átlátod a folyamatokat. Ha jó probléma-
megoldó vagy és kiemelkedően kommu-
nikálsz, itt a helyed!

Ami lehetsz: A pénzügyes pozícióktól 
a marketinges vagy HR-es feladatkörö-
kig, a tanácsadástól a projektmenedzs-
mentig szabadon választhattok a mun-
kaerőpiaci lehetőségekből.
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Specializációk: Üzleti digitalizá-
ció, Strategic analysis, Értékteremtő 
folyamatok menedzsmentje, Gazdasági 
jog, Közcélú és nonprofit szervezetek 
menedzsmentje, Digitális marketing, 
Marketingmenedzsment, Élményterve-
zés a turizmusban, Turisztikai szolgál-
tatások menedzsmentje, Adatvezérelt 
HR rendszerek, Tehetségmenedzsment, 
Agrobiznisz, Vállalkozási, Fenntartható-
sági menedzsment, Vállalat- és gazdasá-
gelemzés, Sportgazdaságtan

Ízelítő a tantárgyakból: Vállalatgaz-
daságtan, Vezetői számvitel, Stratégiai 
kommunikációs készségek, Döntési 
technikák, Globális hatalmi viszonyok

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

A szakról röviden: Megtanulhatod  
a pénzügyi világ összefüggéseit, 
megismerheted a legújabb trendeket 
és a FinTech forradalom hátterét, 
a nemzetközi számviteli standardokat, 
illetve képes leszel átlátni a vállalatok, 
intézmények pénzügyi és számviteli 
folyamatait.

Neked szól, ha szilárd kvantitatív 
ismeretekkel rendelkezel, szívesen 
dolgozol adatokkal, számokkal, elemző 
szemléletű vagy.

Ami lehetsz: pénzügyi elemző, tervező, 
modellező, értékelő, kockázatkezelő, 
könyvelő, könyvvizsgáló, kontroller, 
adótanácsadó.

Specializációk: Pénzügy, Számvitel 
(mérlegképes könyvelői képesítéssel)

Ízelítő a tantárgyakból: Vállalati 
pénzügyek, Adózási alapok, Pénzügyi 
számvitel, Vállalatértékelés, Hitelintéze-
ti számvitel

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS (DU-
ÁLIS KÉPZÉS)
A szakról röviden: Megtanulhatsz 
projektvezetőként, középvezetőként 
irányítani turisztikai vállalkozásokat.  
A szak duális és normál képzésben érhe-
tő el Székesfehérváron. 

Neked szól, ha szeretsz nyelveket ta-
nulni, emberközpontú, türelmes vagy és 
érdeklődsz a turizmus világa iránt.

Ami lehetsz: turisztikai vállalkozások 
projekt- és középvezetője, rendezvény-
szervező.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Szálloda-
menedzsment, Konferenciaszervezés, 
Vendéglátás és gasztronómia
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A CORVINUS EGYETEM 
MESTERSZAKOS KÉPZÉSEINEK 
ELŐNYEI:

 ► A végzettek 1 hónapon belül elhe-
lyezkednek 

 ► A végzettek átlagbére 13%-kal maga-
sabb az azonos szakokon végzettek 
országos átlagkereseténél, 1-1,5 évvel 
az abszolválás után

 ► A korábbi évek adatai alapján az 
átlagkereset körülbelül 6 év alatt  
59%-kal növekszik

 ► A tudományos pálya előszobája
 ► Gyakorlatorientált
 ► Oktatóink között multinacionális 

cégek vezérigazgatói is vannak

A következő szakokon mesterfokozatot 
és szakképzettséget tudsz szerezni.

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI 
GAZDASÁGTAN

A szakról röviden: Megtanulhatod az 
ökológiai rendszerek részleteit, a regio-
nális és vidékfejlesztési politikáknak és 
a környezet eltartóképességének viszo-
nyait. A szakon részletesen foglalkozunk 
a gazdasági növekedés, a népességrob-
banás és a népesség jövedelmi differen-
ciálódásának a Föld eltartóképességére 
gyakorolt hatásaival.

Neked szól, ha érdekel a zöldgazdaság, 
az urbanisztika és a térségfejlesztés, ha 
olyan munkahelyen helyezkednél el, 
ahol előtérben van a fenntarthatósági, 
jövőorientált szemlélet. 

Ami lehetsz: fenntarthatósági szakér-
tő, városarculati tanácsadó, urbanisz-
tikus.

Specializációk: Klíma és fenntartható-
ság, Urbanisztika és térségfejlesztés 

Ízelítő a tantárgyakból: Városgaz-
daságtan és városszociológia, Zöld 
gazdaságpolitika és klímapolitika, Ipari 
ökológia

SPORTKÖZGAZDÁSZ

A szakról röviden: Megtanulhatod, 
hogyan lehet a gazdasági ismereteket 
összekapcsolni és elmélyíteni a sportélet 
különböző területeivel. 

Neked szól, ha rajongsz a sportért, 
és sikeresen szeretnél működtetni egy 
sportklubot, egyesületet. 

Ami lehetsz: klubvezető, sportmene-
dzser, sportmarketinges.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Sportmar-
keting-média, Sportüzleti esettanulmá-
nyok, Létesítménymenedzsment

A CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSEIN MÉG MÉLYEBB 
TUDÁST KAPSZ, ÍGY EGY MEGHATÁROZOTT TERÜLET 
SZAKÉRTŐJÉVÉ VÁLSZ. KÉPZÉSI PROGRAMJAINKAT 
A MUNKAERŐPIACI TRENDEKET FIGYELEMBE VÉVE, 
CÉLZOTTAN ALAKÍTOTTUK KI. 
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Duális  
képzéseink

A duális képzés lényege, hogy a hallgató az egyetemi képzés mellett a duális 
partnernél munkaviszonyban áll, képzése a vállalat és az egyetem által közösen 
elfogadott tanrendre épül, kijelölt vállalati mentorral. A duális képzésben tanult 
tárgy az egyetemen és a vállalatnál elsajátított ismeretek közös ellenőrzésével és 
értékelésével zárul a tantárgyi adatlapon meghatározott módon. 

A Corvinus Egyetemen a duális képzések gazdaságtudományi képzési területen 
a budapesti és székesfehérvári campuson érhetők el nemzetközi és magyar part-
nercégek közreműködésével. 

Duális képzésre csak a felvételi tájékoztatóban megjelölt képzések esetén lehet 
jelentkezni, illetve a partnercégekhez is pályázni kell. 

A duális képzés előnyei:

 ► többéves, releváns munkatapasztalat megszerzése még a tanulmányok ideje 
alatt 

 ► fizetés (legalább a minimálbér 65%-a havonta) 
 ► céges szakmai képzések, tréningek 
 ► tanulmányok alatti előrelépési lehetőség cégen belül 

A duális partnerek listájáért keresd fel honlapunkat!

DUÁLIS KÉPZÉSEK 
BUDAPESTEN

Mesterszakon:
Ellátásilánc-menedzsment
Számvitel

DUÁLIS KÉPZÉSEK  
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
CAMPUSON

Alapszakon:
Gazdálkodási és  
menedzsment
Turizmus-vendéglátás
Pénzügy és számvitel

Mesterszakon:
Sportközgazdász
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Székesfehérvári 
Campus

NÉGY ÉVE NYITOTTA 
MEG KAPUIT A CORVINUS 
EGYETEM CAMPUSA 
SZÉKESFEHÉRVÁRON,  
AHOL A LEGÚJABB 
MÓDSZERTANT ÉS 
TECHNOLÓGIÁT KÍNÁLJA  
AZ EGYETEM EGYEDÜLÁLLÓ 
ÉPÜLETEKBEN ÉS  
PARKOS KÖRNYEZETBEN.  
6 ÉRVET SZEDTÜNK  
ÖSSZE, HOGY MIÉRT  
ÉRI MEG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
CAMPUST VÁLASZTANI. 

1. SZAKMAI MUNKA ÉS FIZETÉS 

A Corvinus duális képzéseit alapszako-
kon csak a Székesfehérvári Campuson 
találod meg és országosan egyedülálló 
módon a sportközgazdász mesterszakot 
is duális formában. A tanterv része a heti 
két munkanap, aminek köszönhetően 
az egyetemi évek alatt nemcsak szakmai 
gyakorlatot és kapcsolatrendszert, de 
tisztességes fizetést is kaphatsz. Vállalati 
partnereink nemzetközileg is jegyzett 
magyar és külföldi cégek, intézmények 
és sportegyesületek közül kerülnek ki, 
akik várják a tehetséges és szorgalmas 
hallgatókat – a végzés után pedig a friss 
diplomásokat is.
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2. MINT AZ AMERIKAI 
FILMEKBEN 

Ha mindig is olyan egyetemi életre 
vágytál, ahol a hallgatók szinte csak 
könyvekkel a hónuk alatt közlekednek 
a szobáik és az előadótermek között, 
akkor itt a helyed. A Corvinus Székesfe-
hérvári Campusán az 56 fős kollégium 
az A épület tetőterében kapott helyet. 
A kétágyas szobák légkondicionáltak, 
kétszobánként saját fürdőszobával ren-
delkeznek. Az új bútorokkal felszerelt 
közösségi terek is a kényelmes időtöltést 
szolgálják, az újonnan kialakított kondi-
terem a sportolási lehetőséget biztosítja.

3. A NAGYELŐADÓBAN IS RÁD 
FIGYEL A TANÁR

A nagyobb egyetemeken több száz 
hallgató ül egyszerre az előadóteremben 
egy-egy előadáson. A Székesfehérvári 
Campuson ezzel ellentétben sokkal 
személyre szabottabban zajlik az ok-
tatás, az oktatók ismernek mindenkit 
(és a hallgatók is egymást), nyugodtan 
vissza lehet kérdezni, a mikroökonómiát 
vagy a matematikát is elmagyarázzák 
még egyszer, ha valakinek szüksége 
van rá, illetve külön konzultációknak is 
helyet adunk. 

4. KIEMELT, EXTRA 
ÖSZTÖNDÍJAK 

A minden hallgató számára elérhető 
ösztöndíjak mellett a Székesfehérvá-
ron tanulók két extra ösztöndíjban is 
részesülhetnek. A város vezetése az Alba 
Regia Felsőoktatási Ösztöndíjat biztosít-
ja, amely havonta 20.000 forintot jelent 

a kiváló tanulmányi eredményű hallga-
tóknak. A Corvinus pedig a hallgatók 
10 százalékának adja a Székesfehérvári 
Kiválósági Ösztöndíjat, amely 100.000 
forintot jelent félévente. Erre azok 
pályázhatnak, akiknek legalább négyes 
átlagú a korrigált kreditindexe. 

5. TUDOMÁNYOS KARRIER 

A Campus teret ad a tudományos 
tevékenységeknek is, melyek a távolabbi 
célokat szolgálják. Modern, digitális 
eszközökkel, számítógépekkel és a leg-
modernebb audiovizuális eszközökkel 
– amely TV stúdióként is működhet 
– felszerelt multidiszciplináris kutató 
laborunkban, találkozhatsz a doktori is-
kolák képviselővel, kutatókkal, vállalati 
kutató csapatokkal, akik kutatásaihoz 
csatlakozhatsz. A könyvtár is ezt szolgál-
ja, mely XXI. századi módon, kellemes 
környezettel vár.

6. PÖRGŐS DIÁKÉLET 

Az előadások, szemináriumok, zh-k és 
vizsgák mellett az sem mellékes, hogy 
mivel töltheted a szabadidődet. A Petőfi 
Kultúrtanszéket például kifejezetten 
a városban tanuló egyetemisták számára 
alakították ki, ami tökéletes helyszíne 
a hamisítatlan egyetemi buliknak, világ-
megváltó beszélgetéseknek és romanti-
kus elvonulásoknak is. A Petőfi mellett 
a város természetesen sok más szórako-
zóhelynek is otthont ad, legyen szó rom-
kocsmákról, kézműves sörözőkről vagy 
éppen a boldog békeidők hangulatát feli-
déző kávézóról. A város vezetése pedig 
külön egyetemisták számára szervezett 
rendezvényekkel vár benneteket.
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Székesfehérvári Campus

Gazdaságtudományok

Alapképzés nappali levelező esti

Gazdálkodási  
és menedzsment

X (Duális is)

Pénzügy és számvitel X (Duális is)

Turizmus-vendéglátás X (Duális is)

Mesterképzés nappali levelező esti

Sportközgazdász X (Duális is)

Regionális és környezeti 
gazdaságtan

X
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AGROBUSINESS-
MENEDZSMENT

Szakértők szerint a válság idején kell 
megalapozni a megújulást, hiszen akkor 
lehet a legjobban fejlődni, amikor jut idő 
a képzésre. Az elmúlt évek munkaerő- 
piaci trendjei szerint a meglévő kollé-
gák megtartása nehezebb feladatnak 
bizonyult a cégvezetés számára, mint az 
új munkaerő megtalálása. Pedig a meg-
lévő munkatárs megtartása kevesebb 
költséggel is jár. Egy jól megválasztott 
felnőttoktatási képzéssel a cég két legyet 
üt egy csapásra: egyrészt lojális, más-
részt korszerű, specializált szaktudású 
munkatársat kap.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A szakot a mezőgazdaságban, élelmi-
szeriparban és az ezekhez kapcsolódó 
iparágakban – logisztika, kereskedelem, 
vendéglátás – dolgozó szakembereknek 
ajánljuk. Mindazoknak, akik az agro-
biznisz területén potenciális közép vagy 
felsővezetőként pénzügyi, vállalatirányí-
tási, szakpolitikai feladatokat látnak el.

MIÉRT AJÁNLJUK?

Ugyan elemzések szerint a koronaví-
rus-válság a mezőgazdaságot érinti 
legkevésbé, a krízis miatt a digitális 
technológia, a rövidebb értékesítési 
láncok, a kényszerűen bevezetett házhoz 
szállítás, a klímaválság új kihívások elé 
állították az élelmiszeripar szereplőit. 
Ezeket az új ismereteket biztosítja a 
Corvinus Egyetem.

EZT A TUDÁST ADJA A KÉPZÉS:

 ► az agrárgazdaság egészét, ill. a vállalati 
működés különböző üzleti, jogi, döntési 
aspektusainak bemutatása

 ► az élelmiszergazdasághoz kötődő jogi, 
pénzügyi stratégiai és operatív folya-
matok

 ► problémamegoldó képesség fejleszté-
se esettanulmányokon esetjogokon 
keresztül

 ► résztvevők képesek lesznek rendszer 
szinten átlátni a hazai és nemzetközi 
trendeket, megtervezni és irányítani a 
vállalati folyamatokat

MIT KÍNÁL A SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉS?

 ► már meglévő diplomára épülő, mélyebb 
szaktudást biztosító képzés

 ► speciális szakirányú tanúsító oklevelet 
biztosít 

 ► jól alkalmazkodik a gazdasági szféra 
igényeihez

 ► reagál a munkaerőpiac gyors változá-
saira

 ► gyakorlati tudást biztosít
 ► munka mellett is elvégezhető

Képzési idő: 4 félév
Képzés gyakorisága: Kéthetente pén-
teken és szombaton. a 2. és 4. félév végén 
négyhetes külföldi szakmai gyakorlat
Képzési helyszín: Székesfehérvár
Önköltség: 580.000 Ft/félév
Jelentkezési határidő: 2021. január 30.
A képzés 2021 tavaszán indul!

Részletes információ és jelentkezés:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal
/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/

További kérdés esetén:
part.time@uni-corvinus.hu

Szakirányú  
Továbbképzések
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MŰSZAKI KÖZGAZDÁSZ

A program célja olyan ismeretek átadása, 
melyek képessé teszik a résztvevőket 
arra, hogy a meglévő vállalati tapaszta-
lataikon, gyakorlatukon túl a vállalati 
igényeket szélesebb értelmezésben, 
a műszaki és üzleti területi tudást és 
képességeket együttesen is képesek 
legyenek vizsgálni és kezelni. A hallga-
tók megismerik a gazdálkodástudomány 
és műszaki területek közös pontjait. 
Elsajátítják a szervezet- és vezetéselmé-
letet, a menedzsmentet, a pénzügyeket, 
jogi ismereteket, valamint általános gaz-
dálkodási és vezetési gyakorlati tudást. 
Mindemellett megismerhetik a robotika, 
a mesterséges intelligencia, ipari diag-
nosztika, illetve az ERP módszereket.

KIKNEK AJÁNLJUK?

A szakot ipari vállalatnál tevékenykedő 
vezető vagy vezetővé válni akaró sze-
mélyeknek ajánljuk elsősorban. Illetve 
mindenkinek, aki kritikusan viszonyul 
saját, illetve a beosztottak munkájához, 
innovatív és proaktív magatartást tanú-
sít a gazdasági problémák kezelésében, 
törekszik tudásának és munkakapcso-
latainak fejlesztésére és erre munkatár-
sait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, 
támogatja.

MIÉRT AJÁNLJUK?

A képzés során a vállalati funkciók át-
tekintése biztosítja az alapot, melyre az 
üzleti és menedzsmenttudományokon 
túlmenően a releváns műszaki ismere-
tek épülnek be. A módszertani képzésen 
túlmenően a vállalati vezetői készségek 
átadása biztosítja a megszerzett isme-
retek gyakorlatba való átültetésének 
lehetőségét.

EZT A TUDÁST ADJA A KÉPZÉS:
 ► a vezetés- és szervezéstudomány és 

gyakorlat korszerű irányzatai és ered-
ményei

 ► korszerű informatikával és know-how-
val támogatott vezetési és szervezési 
módszereket és azok gyakorlati alkal-
mazása

 ► szervezetek működése során felmerülő 
problémák és új jelenségek megoldási 
módozatai

 ► kritikus feldolgozására irányuló mód-
szere

MIT KÍNÁL A SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉS?

 ► Képesség a gazdálkodási folyamatok-
ban, projektekben, csoportos fel-
adatmegoldásokban a tevékenységek 
tervezésére, irányítására, szervezésére, 
koordinálására és értékelésre

 ► Képesség komplex problémák önálló 
feltárására, a megoldás megtervezésére

 ► Képesség a csoportos munkához 
szükséges hatékony kommunikációra, 
a csapat-orientálására, a munkában 
részt vevők eredményes motiválására és 
kreativitásuk fejlesztésére.

Képzési idő: 4 félév

Képzési helyszín: Székesfehérvár

Önköltség: 495.00/félév
Jelentkezési határidő: 2021. január 30.

Részletes információ és jelentkezés:
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/ 
kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/

További kérdés esetén:
part.time@uni-corvinus.hu



Fontos 
dátumok

2020

2021

DECEMBER

jelentkezési időszak 
kezdete

MÁJUS

Május 3–25: Érettségi 
írásbeli vizsgák

Mesterképzés írásbeli 
felvételi

JÚLIUS

ponthatárok kihirdetése

AUGUSZTUS

Pótfelvételi 
eljárás indulása, 
a jelentkezési határidő 
a meghirdetéskor kerül 
megadásra.

JÚNIUS

Mesterképzések  
írásbeli-szóbeli felvételi 
vizsgái

Június 3-10.: Emelt szintű 
szóbeli érettségi vizsgák

Június 14-25: Középszintű 
szóbeli érettségi vizsgák

FEBRUÁR

Február 15.: Jelentkezési 
határidő

Országos Nyílt 
Próbaérettségi nap 
a Studium Generale 
szervezésében

MÁRCIUS–ÁPRILIS

Studium Generale  
Érettségi-felkészítő  
Tavaszi Tábor



Felvételiznél hozzánk?
Vannak még kérdéseid?

KATTINTS IDE: FELVETELI2021.UNI-CORVINUS.HU


