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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 fi gyelembe 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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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 
fi zetned.

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.

https://felveteli2021.uni-corvinus.hu/


Miért a Corvinust 
válaszd?
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Megújult 
a Corvinus

A Corvinus Egyetem eddig is vezető  pozí ció t tö ltö tt be Magyarorszá gon 
a felső oktatá si inté zmé nyek kö zö tt gazdasá g- é s tá rsadalomtudomá nyi 
képzések területén. A legkivá ló bb oktató kkal rendelkező  egyetem, 
amely nemcsak alapos é s napraké sz tudá st, hanem szé les kapcsolati 
há ló t és biztos jövőt kí ná l. 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 tö bb 
idegen nyelvű  ké pzé si programot kí ná lunk, ahol nemzetkö zileg elis-
mert kü lfö ldi professzorok adjá k á t tudá sukat. 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 megú jult Corvinus minden kivá ló  tudá sú  diá k szá má ra elé rhető , 
mivel a Corvinus Ösztöndíjprogrammal nem tű nik el a térítésmentes 
ké pzé s lehető sé ge. Ráadásul, ha angol nyelvű képzésre jelentkezel, 
neked már nem kell idegennyelvi hozzájárulást fi zetned.

A megú jult Corvinus té ged is vá r! Legyü nk #együ ttalegjobbak!

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 
fi zetésre – hosszabb távon 
pedig akár átlagosan 
60%-kal magasabb fi zetésre – 
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



54 Minden a Corvinus 
Ösztöndíjról

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.

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 fi zetned. 
Azt, hogy ki lesz jogosult az Ösztöndíj-
ra, egy rangsor dönti majd el, amelynek 

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” fi nanszírozási formát kell megje-
lölnöd. Ha a felvételi során az adott 
képzésen eléred az Egyetem által 
meghatározott felvételi ponthatárt 
ebben a fi nanszírozási formában, akkor 
automatikusan jogosulttá válsz az 
ösztöndíjra az első két félévben. 

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. 



76

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” fi nanszírozási forma mellett 
az adott szak „K” fi nanszírozási 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 előfi nanszíro-
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 fi nanszírozott 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.

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. 



98 Felvételi kisokos
retek vagy informatika, vagy matema-
tika vagy történelem, vagy egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy*, vagy egy 
ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgy**, vagy egy idegen 
nyelv***, vagy egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy****.

Alkalmazott közgazdaságtan, 
Gazdaság- és pénzügymatematikai 
elemzés (osztatlan képzés): kötelező 
a matematika (emelt szintű) és gazdasági 
ismeretek vagy egy idegen nyelv*** vagy 
történelem vagy egy szakmai előkészítő 
tárgy vagy egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy* vagy egy ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi vizsga-
tárgy**.

Gazdaságinformatikus: matematika 
és fi zika vagy gazdasági ismeretek vagy 
informatika vagy egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy* vagy egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy***.

Kommunikáció- és médiatudo-
mány, Nemzetközi tanulmányok, 
Politikatudomány, Szociológia: ket-
tőt kell választani, és legalább az egyiket 
emelt szinten kell teljesíteni: magyar 
nyelv és irodalom vagy matematika vagy 
társadalomismeret vagy történelem vagy 
egy idegen nyelv***.HOGYAN JELENTKEZZ? 

A felvételi jelentkezésedet 
2021. február 15-ig kell benyújtanod 
kizárólag elektronikusan, a Felvi.hu 
E-felvételi szolgáltatásán keresztül. 
A regisztráció után legfeljebb hat helyet 
jelölhetsz meg térítésmentesen. 
A kért dokumentumok feltöltése után 
az Ügyfélkapun keresztül hitelesítheted 
a felvételi kérelmet. 

MILYEN SZAKOKAT 
INDÍT A CORVINUS 
ALAPKÉPZÉSBEN? 
Gazdaságtudományi képzési terü-
leten 4 alapképzés közül lehet vá-
lasztani: alkalmazott közgazdaságtan, 
gazdálkodási és menedzsment, nemzet-

TOVÁBBRA IS LEHET 
TÉRÍTÉSMENTES KÉPZÉSRE 
JELENTKEZNI? 
A Corvinus Egyetem 2019 júliusától 
alapítványi modellben működik, de 
továbbra is lehet térítésmentes képzésre 
jelentkezni. Ezt a felvételi során az 
„A” fi nanszírozási forma megjelölésével 
teheted meg. 

      *  Választható egy ágazati szakmai érettségi vizs-
gatárgy: informatika ismeretek; informatikai 
ismeretek; kereskedelem ismeretek; keres-
kedelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; 
közgazdasági ismeretek; turisztika ismeretek; 
turisztikai ismeretek; ügyvitel ismeretek; 
vendéglátóipar ismeretek; vendéglátóipari 
ismeretek.

    **  Választható egy ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű 
ügyviteli ismeretek; irodai ügyviteli ismeretek.

  ***  Választható egy idegen nyelv: angol; francia; 
német; olasz; orosz; spanyol.

****  Választható egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy: informatikai alapismeretek; 
kereskedelmi és marketing alapismere-
tek; közgazdasági alapismeretek (elméleti 
gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan); ügyviteli alapismeretek; 
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

közi gazdálkodás, pénzügy és számvitel. 
Valamint a gazdaság- és pénzügymate-
matikai elemzés osztatlan képzés indul, 
ami egyébként már csak a Corvinus 
Egyetemen elérhető Magyarországon.

Informatika képzési területen: 
Gazdaságinformatikus

Társadalomtudományi képzési 
területen 4 alapszakra lehet je-
lentkezni: kommunikáció- és média-
tudomány, nemzetközi tanulmányok, 
szociológia, politikatudományok. 

Az egyes szakokról további részleteket is 
megtudhatsz a kiadványból! 

MIBŐL ÉRETTSÉGIZZ, HA 
A CORVINUSRA JÖNNÉL 
ALAPSZAKON TANULNI? 
Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy 
és számvitel, Turizmus-vendég-
látás (duális képzés, Székesfehérvár), 
Gazdálkodási és menedzsment sza-
kon (megújított képzés, ami azt jelenti, 
hogy 2021-től specializációként elérhető 
a kereskedelem és marketing, a turizmus 
és vendéglátás, vidékfejlesztési agrár-
mérnök és az emberi erőforrások. Az új, 
integrált szakról részletesen a kiadvány 
13. oldalán tájékozódhatsz) kettőt kell 
választani: földrajz vagy gazdasági isme-

A BEN JELENTKEZŐK MÁR A MEGÚJULT 
CORVINUS EGYETEMRE FELVÉTELIZHETNEK 
A TÓL ÉRVÉNYES FELVÉTELI SZABÁLYOK 
SZERINT.
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Nemzetközi lehetőségek 
a Corvinuson – Kitárul 
előtted a világ!

 KONTINENSEN TÖBB MINT  PARTNER
INTÉZMÉNYÜNK VÁR RÁD! TANDÍJMENTES 
KÜLFÖLDI TANULÁSI VAGY GYAKORLATI 
LEHETŐSÉGEK VÁRNAK A KÉTHETES 
TANULMÁNYUTAKTÓL KEZDVE, A FÉLÉVES, 
ÉVES KÜLFÖLDI TANULMÁNYI VAGY KUTATÁSI 
IDŐSZAKOKON ÁT, EGÉSZEN A TELJES KÜLFÖLDI 
KÉPZÉSIG.

CAMPUS MUNDI 
Célországok: A világ szinte bármelyik 
országába.

Részképzés: 3–5 hónapot tölthetsz el 
a partneregyetemünk egyikén. 

Szakmai gyakorlat: Ha szeretnél leg-
feljebb 3 hónapig egy külföldi szervezet 
munkájába bekapcsolódni. 

Rövid tanulmányút: Legfeljebb egy-
hónapos időtartamon belül részt vehetsz 
nemzetközi kutatási projektben vagy 
szakmai versenyen, és akár külföldi 
tudományos konferencián is tarthatsz 
előadást. 

Ösztöndíj: Havi 200–350 ezer forint kö-
zött, célországtól és mobilitási típustól 
függ. 

CEEPUS 
Célországok: Kelet-Közép Európába és 
Nyugat-Balkánra.

Féléváthallgatás: 3–5 hónap. 

Rövid távú hallgatói mobilitás: 1–2 
hónap kifejezetten a szakdolgozathoz 
kapcsolódó kutatás, labormunka, kon-
zultáció.

Öszöndíj: Mértéke célországonként 
változik.

ERASMUS 
Célországok: Főleg Európán belüli 
országokba.

Résztanulmányok: Külföldi felsőok-
tatási partnerintézményben 3–12 hónap 
között. 

Szakmai gyakorlat: Bármilyen szerve-
zetnél legfeljebb egy évre. 

Ösztöndíj: 420–700 Euro/hó, cél-
országtól és mobilitási típustól függ. 

KETTŐS DIPLOMA
DOUBLE DEGREE
Ez lehetőséget biztosít, hogy hallgató-
ként ne csak a Corvinus, hanem ezzel 
párhuzamosan egy külföldi partnerin-
tézmény képzését is elvégezd, így egy-
szerre két diplomát szerezhetsz. Prog-
ramtól függően adott szemesztereket 
tölthetsz külföldön és meghatározott 
tárgyakat kell teljesítened. A program 
általában rövidebb ideig tart, mintha 
a két egyetem képzését külön-külön 
végeznéd el.

Alapszakosoknak: University of 
Bamberg, Kedge Business School

Mesterszakosoknak: Fudan 
University, University of Groningen, 
Tilburg University, University of Liè ge, 
University of Passau

CEMS
Egyetemek, üzleti iskolák és civil szer-
vezetek nemzetközi együttműködése 
a CEMS (The Global Alliance in Mana-
gement Education, korábban Commu-
nity of European Management Schools), 
amelynek Magyarországról egyedül 
a Corvinus tagja. 

A CEMS MIM képzés célja a gyakorlati 
menedzserképzés az egyetemi oktatás 
mellett. Az egyéves képzés egyik felét 
a Corvinuson, a másikat egy külföl-

di partneregyetemen töltöd, illetve 
kötelező a külföldön eltöltött szakmai 
gyakorlat is.

CEMS-képzéssel kiegészített diplomával 
a Financial Times szerint 40 százalékkal 
több fi zetés kereshető, illetve garantált 
a gyorsabb elhelyezkedési lehetőség is. 
Az egyéves képzésre mesterképzésen 
résztvevők jelentkezhetnek felsőfokú 
angol nyelvvizsgával és legalább 3,5-ös 
alapszakos diplomaminősítéssel. 
A képzés tandíjmentes.



Részletesen 
a megújuló szakokról

1312 Garantáljuk 
a naprakész tudást!

Ahogy az oktatók a vizsgákon a hallgatókat, úgy minősítik az egyetemet a nem-
zetközi akkreditáló szervezetek. Nemzetközileg elismert egyetemnek lenni és 
a világ legjobb egyetemei közé tartozni viszont folyamatos munkát és fejlesztést 
igényel.

A nemzetközi akkreditáció minősítést csak azok az egyetemek kaphatják meg, 
illetve tarthatják meg, amelyek biztosítják, hogy:

 ► a képzési és tanítási módszerek követik a nemzetközi trendeket
 ► a hallgatók naprakész és gyakorlatias tudást szerezenek
 ► a hallgatók szakmailag elismert nemzetközi oktatóktól és nemzetközi ta-

pasztalattal rendelkező hazai oktatóktól tanulhatnak
 ► a hallgatók nemzetközi környezetben tanulhatnak 
 ► hallgatóbarát szolgáltatásokban részesülnek
 ► a társadalom és a környezet iránt felelős szakembereket képeznek.

Az akkreditációs logó azt jelenti, hogy a Corvinus Egyetem nemzetközi mércével 
mérve is kiváló intézmény, amely elkötelezte magát a folyamatos fejlődés mellett, 
hogy lépést tartson a nemzetközi üzleti képzés gyors változásaival.

NEMZETKÖZI AKKREDITÁCIÓINK, AMELYEK AZ EGÉSZ 
EGYETEM MŰKÖDÉSÉT MINŐSÍTIK:

AKKREDITÁCIÓK, MELYEKET EGYEGY KÉPZÉSÜNK 
KAPOTT MEG:

  angol nyelvű gazdálkodási és menedzsment, alapképzés

  Executive MBA

  közgazdálkodás és közpolitika, mesterképzés

 

A CORVINUS EGYETEM A NEMZETKÖZI 
AKKREDITÁCIÓK RÉVÉN BIZTOSÍTJA, HOGY 
ITTHON IS NEMZETKÖZILEG ISMERT ÉS ELISMERT 
DIPLOMÁT SZEREZHESS.

ÖT SZAKOT ÚJÍTOTTUNK 
MEG AZ ELMÚLT ÉVBEN, 
AMINÉL KIEMELT SZEMPONT 
VOLT, HOGY A HALLGATÓK 
NEMZETKÖZILEG IS 
VERSENYKÉPES TUDÁST 
KAPJANAK, AMI ÖSSZHANGBAN 
VAN A MUNKAERŐPIACI 
ELVÁRÁSOKKAL. FÓKUSZBAN 
A PROJEKTALAPÚ, 
GYAKORLATIAS OKTATÁS, 
ILLETVE A HALLGATÓI 
KOMPETENCIÁK HANGSÚLYOS 
FEJLESZTÉSE ÁLL. 

GAZDÁLKODÁSI ÉS 
MENEDZSMENT ALAPSZAK 
MAGYAR NYELVŰ KÉPZÉS

 ► Ne keresd az eddig megszokott 
kereskedelem és marketing, turiz-
mus-vendéglátás, emberi erőforrá-
sok, vidék fejlesztési agrármérnök 
alapszakokat, ugyanis ezek beleol-
vadtak a gazdálkodási és menedzs-
ment alapszakba: éppen azért, hogy 
legyen lehetőséged egy már meglévő 
alaptudás birtokában eldönteni, 
mivel is szeretnél foglalkozni, hogy 
aztán számos specializáció közül 
választhass a szakon. És később, 
a mesterszakon tovább mélyítsd 
a tudásodat!

TŐL
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KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ 
MESTERSZAK

 ► Magyarországon egyedülálló a Köz-
gazdasági elemző MSc képzés. 

 ► A megújult szak nagy hangsúlyt 
fektet a közgazdasági szemléletmód 
alakítására, az adatok elemzésére 
és a gyakorlatban fontos készségek 
projektalapú elsajátítására. 

 ►  A megújult képzés modern, mo-
delleken alapuló közgazdaságtani 
ismeretekkel és ezek adatelemzésen 
alapuló elemzési technikáival is 
felruházza a hallgatókat.

 ► Két új specializáció közül lehet 
választani: makrogazdasági elemző 
és piacelemző specializáció. 

 ► Az eddigi, fél évre felvett tárgyak 
helyett negyedéves tárgyak vannak. 

 ► Külföldi tanulási lehetőségeket is 
biztosítunk: jelenleg Hollandiával 
(Gröningeni Egyetem) és Kínával 
(Fudan) folytatunk tárgyalásokat 
nemzetközi részképzési lehetőség-
ről.

EXECUTIVE MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION 
KÉPZÉS

 ► Az egyetem legmagasabb szintű 
vezetőképző programja, ami a SEED 
(School for Executive Education and 
Development) és a holland MSM 
(Maastricht School of Management) 
partnerségével működik.

 ► Minden félévben integratív 
kurzusok strukturálják az 
ismereteket: change management, 
mergers&acquisitions, social 
enterprise project, distruptive 
development. 

 ► Hangsúlyt fektetünk az egyéni 
vezetői képességek fejlesztésére, 
a jobb önismeretre, a vezetői 
helyzetekben való tudatosabb 
helytállás elősegítésére. 

 ► Több olyan gyakorlati óra van, 
amikor valós vállalatok, valós 
problémáinak megoldásán 
keresztül fejlesztjük a hallgatók 
képességeit.

 ► A széttördelt alapszakok helyett 
a nemzetközi mintára megújított, 
szélesebb fókuszú alapszakoké 
a jövő, ezzel alapozhatod meg a ké-
sőbbi munkahelyi előmeneteledet 
és az átlagnál magasabb bért. 

 ► A legmodernebb gyakorlatorientált 
képzést nyújtjuk készségfejlesztő- 
és projekttárgyakkal – a Corvinus 
hagyományosan alapos módszerta-
ni-elméleti felkészítése mellett.

 ► A specializációk az 5. és 6. félévre 
koncentrálódnak, így lehetősé-
ged van akár két specializációt is 
elvégezni az egyedülállóan szé-
les kínálatból: így például üzleti 
digitalizáció, vállalkozási, digitális 
marketing, élménytervezés a turiz-
musban, adatvezérelt HR rendsze-
rek, agrobiznisz vagy gazdasági jog 
szakismeretekben is elmélyedhetsz. 
(A teljes specializációs lista 
a 17. oldalon található.)

 ► Az új tanterv rugalmasságának kö-
szönhetően most minden eddiginél 
könnyebb lesz külföldi cserefélévre 
menni.

ALKALMAZOTT 
KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK

 ► Ilyen képzést Magyarországon ma-
gyar és angol nyelven csak a Corvi-
nus Egyetem kínál. 

 ► Ha két szóval kellene jellemezni az 
alapszakot, azt mondanánk, hogy 
izgalmas és hasznos.

 ► Izgalmas, amikor mögöttes ösztön-
zőket keresünk, adatokból próbáljuk 
kifacsarni az információt, számo-
lunk, és rájövünk a megoldásra.

 ► Izgalmasak lesznek a kérdések és 
a felhasznált oktatási módszerek is, 
és hasznosak a fogalmak, számí-
tások, csoportmunkák, projektek, 
szoftverek, prezentációk.

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS 
ALAPSZAK

 ► A szak angol nyelven indul, 
BA in International Business néven.

 ► A képzés 8 féléves; ebből egy félévet 
külföldön – vállalatnál vagy partne-
regyetemen – kell majd el töltened 
tapasztalatszerzés céljából. 

 ► A képzés problémaalapú: nagy 
mennyiségű elméleti tudásanyag 
átadása helyett projektek segít-
ségével üzleti helyzetek, problé-
mák megoldásán keresztül tanít. 
Nagyobb szakmai önállóságra, 
nyitottságra nevel, és felkészít a jövő 
váratlan, ismeretlen helyzeteiben 
való helytállásra. 

 ► A 6. félévben több specializáció kö-
zül lehet választani: Global Supply 
Chain Management (Globális 
ellátási láncok menedzsmentje), 
Global Economy & Business (Glo-
bális gazdaság és üzlet), Business 
Venture and Start-Up Management 
(Üzleti vállalkozás és Start-Up 
menedzsment) és Global Markets 
and Marketing (Globális piacok és 
marketing).

 ► A szak felkészít a hazai vagy külföl-
di mesterképzéseken való továbbta-
nulásra, illetve nemzetközi környe-
zetben való  munkavállalásra.

MÁR TÓL



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 fi zetésre – hosszabb távon 
pedig akár átlagosan 60%-kal 
magasabb fi zetésre – számíthatnak, 
mint az azonos alapszakot végzett 
hallgatók országos átlaga.*

A következő szakokon alapfokozatot és 
szakképzettséget tudsz szerezni.

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 
KÉPZÉSI TERÜLET

ALKALMAZOTT 
KÖZGAZDASÁGTAN
A szakról röviden: A Magyarországon 
egyedülálló képzésen megtanulhatod 
a mély, közgazdaságtani adatelemzési 
módszereket, mit tekint a közgazdaság-
tan érdekesnek, hogyan működik egy 
mesterséges gazdaság és egy gyakorlat-
ban megvalósuló piaci modell. A meg-
újult képzésünkön kiemelt hangsúlyt 
fektetünk a prezentációs technikák 
elsajátítására.

Neked szól, ha érdekel a gazdaság 
működése, a gazdasági folyamatok 
megismerése. Fontos, hogy képes 
legyél megfelelő kvantitatív módszerek 
használatával adatokból információt 
„facsarni”, s a kapott eredményekből 
következtetést levonni.

Ami lehetsz: közgazdász, befektetési 
tanácsadó, piacelemző, projekt-men-
dzser, kockázatkezelő.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Többváltozós 
adatelemzés, Vállalati pénzügyek, Pénz-, 
és tőkepiac, Vállalatgazdaságtan

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 fi zetésekkel 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.

Specializációk: Üzleti digitalizá-
ció, Strategic analysis, Értékteremtő 
folyamatok menedzsmentje, Gazdasági 
jog, Közcélú és nonprofi t 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

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
A szakról röviden: Ha érdekel a nem-
zetközi üzleti élet, a multinacionális 
vállalatok működése és nyitott vagy 
más kultúrákra, itt felkészülhetsz arra, 
hogy a jövőben egy multicégnél építsd 
ki karrieredet. A képzés projektalapú, 
gyakorlatorientált és csak angol nyelven 
indul. Kötelező lesz egy félévet külföl-
dön tölteni egy partneregyetemünknél 
vagy szakmai gyakorlaton.

Neked szól, ha nemzetközi környezet-
ben képzeled el a karrieredet, szívesen 
kommunikálsz már most is angolul vagy 
más idegen nyelven is, és ha érdeklődsz 
a gazdasági, üzleti és gazdaságpolitikai 
folyamatok iránt.

Ami lehetsz: multinacionális vállala-
toknál logisztikai, külkereskedő, mar-
keting vagy pénzügyi tanácsadó itthon 
vagy külföldön, de önálló vállalkozást is 
indíthatsz.

Specializációk: Global Supply Chain 
Management, Global Economy & 
Business, Business Venture & Start-
Up Management, Global Markets and 
Marketing

Ízelítő a tantárgyakból: Kultúraközi 
menedzsment, Nemzetközi piacok és 
szereplőik, Nemzetközi üzleti protokoll 
és tárgyalástechnika
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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

TURIZMUSVENDÉGLÁTÁS 
DUÁLIS 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

INFORMATIKA KÉPZÉSI 
TERÜLET

GAZDSÁGINFORMATIKUS
A szakról röviden: Megtanulhatod az 
üzlet működését, az informatikai fej-
lesztések megvalósítását, megismerhe-
ted az üzleti informatikai rendszereket. 
Üzleti és informatikai szemléletmódot 
szerezhetsz, amivel kulcsszereped lehet 
a digitalizációs projektekben. 

Neked szól, ha nem csak az informa-
tika, programozás, hanem a gazdasági 
folyamatok is érdekelnek.

Ami lehetsz: üzleti rendszerek fejlesz-
tője, rendszertervező, üzleti intelligencia 
vagy gazdasági alkalmazás specialista.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Szoftver- 
technológia, Bevezetés az E-sportba, 
Üzleti intelligencia, SAP nagyvállalati 
megoldások, A mesterséges intelligencia 
alapjai

TÁRSADALOMTUDOMÁNY 
KÉPZÉSI TERÜLET

KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS MÉDIATUDOMÁNY
A szakról röviden: Azoknak ajánl-
juk, akik a média és a kommunikáció 
területén szeretnének elhelyezkedni. 
A szakon foglalkozhatsz a személyes 
és digitális kommunikációval; vizu-
ális és virtuális kommunikációval; a 
társadalmi, közéleti és kultúrák közötti 
kommunikáció jelenségeivel a legújabb 
kutatások alapján. Így elsajátíthatod a 
stratégiai kommunikáció készségeit és 
a digitális közélet és a szervezeti kom-
munikáció legfontosabb ismereteit.

Neked szól, ha kreatív és kezdeménye-
ző vagy, felelősen használod a szavaidat 
szóban és írásban, nyitott vagy a világ 
történéseinek megértésére. 

Ami lehetsz: digitális médiamene-
dzser, szerkesztő-riporter offl  ine és 
online médiumoknál, junior PR-mene-
dzser, szövegíró, szóvivő, sajtóreferens.

Specializációk: Digitális közélet 
specializáció, Szervezeti kommunikáció 
specializáció

Ízelítő a tantárgyakból: Straté giai 
kommuniká ció , Mé diagazdasá gtan, 
Vizuá lis é s virtuá lis kommuniká ció , 
Adatú jsá gí rá s, Digitá lis platformok é s 
mű fajok, Krí ziskommuniká ció 

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
A szakról röviden: megtanulhatod, 
hogyan kell eligazodni a nemzetközi 
kapcsolatok világában. Olyan globális 
problémák iránt érzékeny szakemberré 
válsz, aki megfelelően tudja képviselni 
a nemzeti és a regionális érdekeket. Az 
itt végzettek 16%-kal többet keresnek 
kezdőként (1-1,5 év után) az ugyanezt a 
szakot végzettek országos átlagánál.*

Neked szól, ha kapcsolatteremtő vagy; 
ha szeretsz nyelvet tanulni és érdekel 
a külügyi karrier, diplomácia, politika, 
külgazdaság, illetve más országok kul-
túrája és szerepe a nemzetközi rendszer-
ben.

Ami lehetsz: nagykövetségeken, 
külügyi területen, nemzetközi szerveze-
teknél diplomata, referens, külpolitikai 
elemző.

Specializációk: Európai integráció 
specializáció, Geopolitika specializáció

Ízelítő a tantárgyakból: Nemzetközi 
politikai viszonyok, Társadalom és po-
litikai földrajz, Az EU aktuális kérdései, 
USA tanulmányok
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A szakról röviden: Megismerheted Ma-
gyarország és a különböző országok politi-
kai rendszereit, a kormányzati és pártpoli-
tikai döntések mozgatórugóit, a választói 
magatartás alakulását vagy hogyan kell 
megtervezni egy politikai kampányt.

Neked szól, ha érdekel a politikai dön-
tések háttere és összefüggései, szeretsz 
vitázni, ha karrieredet a poltikában vagy 
közügyek értelmezése, formálása terén 
képzeled el. 

Ami lehetsz: politikai elemző, közvéle-
ménykutató, politikai újságíró; pártok-
nál, állami, önkormányzati vagy civil 
szférában tanácsadó, kommunikációs 
munkatárs.

Specializációk: –

Ízelítők a tantárgyakból: Politikai 
gondolkodás története, Pártok és párt-
rendszerek,  Film és politika, Politikai 
kampány és kommunikáció

SZOCIOLÓGIA
A szakról röviden: Megtanulhatsz 
a társadalmi problémák mögé látni, el-
sajátíthatod a megértésükhöz szükséges 
elméleteket, kutatási módszereket és 
elemző szoftverek használatát.  

Neked szól, ha érdeklődsz a társadal-
mi problémák iránt, tudsz és szeretsz 
számokban, adatokban is gondolkodni 
és azokat kontextusban is értelmezni.

Ami lehetsz: zociológus, statisztikus, 
piac- és közvéleménykutató cégeknél, 
kutatóintézeteknél, önkormányzatok-
nál, civil szervezeteknél.

Specializációk: Regionális- és telepü-
lésfejlesztés, Szociálpolitika és esély-
egyenlőség 

Ízelítő a tantárgyakból: Szociológia: 
kérdések és megközelítések, Társa-
dalomszerkezet és egyenlőtlenségek, 
Globalizáció és társadalmi változás, 
Kvantitatív kutatás és adatelemzés 

OSZTATLAN KÉPZÉS

GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY
MATEMATIKAI ELEMZÉS 
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a szükséges magas szintű elméleti és 
gyakorlati ismereteket – hiszen csak az 
alapos tudás vezet sikerre –, amelynek 
birtokában önálló, kreatív gondolko-
dásra, kiemelkedő teljesítményre leszel 
képes. A szak egyedül a Corvinus Egye-
temen indul. Elvégzésével mesterfokozat 
szerezhető, ezért a képzési idő 10 félév.

Neked szól, ha szereted a matemati-
kát, érdekelnek a társadalmi-gazdasági 
és pénzügyi kérdések, nem ijedsz meg 
a kihívásoktól, a tudásért szívesen 
dolgozol.

Ami lehetsz: vezető közgazdász, vezető 
pénzügyi elemző nagyvállatoknál, gaz-
daságmodellező, gazdasági újságíró.

Specializációk: Gazdaságmatematika, 
Pénzügy-matematika 

Ízelítő a tantárgyakból: Mikro- és 
makroökonómia, Analízis, Valószínű-
ségszámítás, Nemzetközi gazdaság-
tan, Vállalati pénzügyek, Numerikus 
pénzügyek, Játékelmélet, Többváltozós 
statisztikai modellek

Alapképzés Budapest Székesfehérvár

nappali levelező nappali

Gazdaságtudományok

Alkalmazott közgazdaságtan X 
(angolul is)

Gazdálkodási és menedzsment X 
(angolul is) X X

Nemzetközi gazdálkodás X 
(csak angol)

Pénzügy és számvitel X X X

Turizmus-vendéglátás X

Informatika

Gazdaságinformatikus X X

Osztatlan

Gazdaság- és pénzügy- 
matematikai elemzés X

Társadalomtudományok

Kommunikáció- és 
médiatudomány

X 
(angolul is)

Nemzetközi tanulmányok X 
(angolul is)

Politikatudományok X

Szociológia X 
(angolul is)

* Adatok forrás: Diplomás Pályakövetési Rendszer Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése 2018 – adatfelvétel 
2017. december, az adatok a 2015-2016-ban végzettekre vonatkoznak



Mesterszakok 2322

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.

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK 
KÉPZÉSI TERÜLET

BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI 
MATEMATIKA
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a pénzügyi szektorban alkalmazott 
statisztikai, elemzői és kvantitatív kuta-
tások modelljeit professzionális szinten. 
Szakunkon olyan biztosítási és pénzügyi 
matematikus-közgazdászokat képzünk, 
akik a világpiacon a legkeresettebbek 
között vannak, és nemzetközi pénzügyi 
intézmányeknél is megállják a helyüket. 
Az ELTE-vel közös képzés.

Neked szól, ha pénzügyi szektorban 
dolgozol, fanatikusan szereted a mate-
matikát, és a legjobb szakértők között 
lennél. 

Ami lehetsz: kockázatelemző, aktuári-
us szakértő.

Specializációk: Aktuárius, Kvantitatív 
pénzügyek

Ízelítő a tantárgyakból: Biztosítás-
tan, Életbiztosítás praktikum, Pénzügyi 
ökonometria, Pénzügyi folyamatok 
matematikája

CSALÁDPOLITIKA ÉS 
HUMÁN SZAKPOLITIKÁK 
GAZDASÁGTANA
A szakról röviden: Megtanulhatod 
elemezni a családok és háztartások által 
hozott döntéseket, a rájuk ható társa-
dalmi és piaci folyamatokat. Népesedés-
politikai döntések alakítására készít fel 
a szak.

Neked szól, ha munkáddal hozzájárul-
nál a tágabb népesedéspolitikai, társa-
dalmi jóléti célok megvalósításához.

Ami lehetsz: humánpolitikai, család-
politikai szakreferens, ifj úságvédelmi 
szakrenferens, osztályvezető.

Specializációk: Ágazati szakértő, 
Módszertani szakértő

Ízelítő a tantárgyakból: Komparatív 
családpolitika, Az öregedés gazdaságta-
na, A gyermekvállalás közgazdaságtana 
és szociológiája

EGÉSZSÉGPOLITIKA, 
TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS
A szakról röviden: Megtanulhatod, 
hogyan lehet alkalmazkodni a gyorsan 
változó technológiai trendekhez az 
egészségügyi és biotechnológiai ágaza-
tokban.

Neked szól, ha egy egészségügyi in-
tézményben képzeled el a jövődet, vagy 
egészségpolitikai döntéseket hoznál meg 
karriered során.

Ami lehetsz: egészségbiztosítási szak-
értő, egészségügyi szakreferens, kórházi 
gazdasági igazgató.

Specializációk: Health Economics

Ízelítő a tantárgyakból: Sociology of 
Health, Public Health Strategy, Projects 
and Assessment, Health Economic 
Modeling 

ELLÁTÁSILÁNCMENEDZSMENT
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a beszerzés és a disztribúció folyamatait, 
a logisztikai szolgáltatások rendszerét és 
a lean menedzsmentet. Az erős pénz-
ügyi alapozásra építve mélyülhetsz el az 
ellátási láncok teljesítménymérésében és 
a logisztikai controllingban. A szak kis 
létszámú, ami lehetővé teszi az odafi gye-
lést az egyéni képességek fejlesztésére.

Neked szól, ha rendszerekben, fo-
lyamatokban gondolkodsz és jól megy 
a matematika. Professzionális szinten 
szeretnéd megtanulni az ellátási láncok-
hoz kapcsolódó elméleteket.

Ami lehetsz: folyamatfejlesztő, logisz-
tikai vezető, beszerzési vezető, supply 
chain planner, készletgazdálkodási 
vezető.

Specializációk: –

Ízelítők a tantárgyakból: Logisztikai 
modellek, Teljesítménymenedzsment az 
ellátási láncban, Logisztikai folyamatok 
SAP támogatása, Innováció menedzs-
ment

KÖZGAZDÁLKODÁS 
ÉS KÖZPOLITIKA
A szakról röviden: Megtanulhatod, 
hogyan kell menedzselni egy civil 
szervezetet, milyen sajátos problémái 
és eszközei vannak a humán szakpoliti-
káknak. 

Neked szól, ha a közszférában képze-
led el a jövődet, vagy sikeresen szeretnél 
működtetni egy non-profi t szervezetet.

Ami lehetsz: civil szervezet vezetője, 
kormányzati intézmény osztályvezetője, 
csoportvezetője.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Közszolgálati 
szervezetek vezetése, Közpolitika-elem-
zés, Közösségi pénzügyi menedzsment

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



KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ
A szakról röviden: Megújult szakun-
kon megtanulhatod a közgazdasági 
modellezést, az alapos módszertani és 
közgazdasági elméleteket, az adatok 
elemzését. A képzés Magyarországon 
egyedül a Corvinuson érhető el. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyakorlatban 
fontos készségek projektalapú elsajátí-
tására. 

Neked szól, ha professzionális szinten 
érdekelnek a gazdasági folyamatok, 
magas szinten ismered a matematikát, 
élvezed, ha számsorokban elmélyedve 
jössz rá az összefüggésekre. 

Ami lehetsz: nagyvállalatoknál, pénz-
intézeteknél, Magyar Nemzeti Banknál 
vezető elemző.

Specializációk: Piacelemző, Makro-
gazdasági elemző

Ízelítő a tantárgyakból: Haladó 
mikroökonómia, Haladó makroökonó-
mia, Idősorelemezés, Pénzügyi tervezés, 
elemzés és értékelés 

MARKETING
A szakról röviden: Az üzleti ala-
pok mellett megtanulhatod, hogyan 
gondolkodnak a fogyasztók, mit értünk 
fogyasztói élmény alatt, milyen egy 
hatékony közösségimédia-kampány. 
Lehetőség van céges kurzusokon 
való részvételre is, illetve egyedülálló 
módon itt tanulhatsz a design és az 
identitás kapcsolatáról, a marketing 
engineeringről, de nagy hangsúlyt 
fektetünk a Big Data-ra és az adatvizu-
alizációra is. 

Neked szól, ha szereted a reklámokat, 
elgondolkozol, hogyan lehetne jobb egy 
óriásplakát vagy egy Facebook-hirdetés, 
és ha azon jár az agyad, hogyan lehetne 
egy márkát megismertetni az emberek 
széles tömegével.

Ami lehetsz: multinacionáls cégek 
marketing munkatársa, márkamene-
dzser, insight-kutató, reklámügynökségi 
account, médiatervező.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Neuromar-
keting, Digitális marketing, Kreatív- és 
médiatervezés, Termék- és márkastra-
tégiák

NEMZETKÖZI ADÓZÁS
A szakról röviden: Megtanulhatod, 
hogyan kell adózási képviseletet ellát-
nod vállalatok nemzetközi ügyleteiben, 
vagy hogyan kell befektetéseket és üzleti 
tranzakciókat kezelni adózási szem-
pontból.

Neked szól, ha többet akarsz tudni 
a nemzetközi tranzakciók kapcsán 
felmerülő adózási szabályokról, és egy 
multinacionális vállalat adóosztályán 
építenéd karrieredet.

Ami lehetsz: adótancsadó partner, 
nemzetköziadó-szakértő.

Specialzációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Transfer 
pricing, Comaprative tax policy, EU tax 
law I: direct taxes

NEMZETKÖZI GAZDASÁG 
ÉS GAZDÁLKODÁS
A szakról röviden: Megtanulhatod 
az alapvető mikro- és makrogazdasági, 
nemzetközi politikai, regionális intéz-
ményrendszerek kapcsolatát, működési 
struktúráját, hogy nemzetközi köz-
gazdasági elemző, döntés előkészítő, 
döntéshozó munkát folytathass.

Neked szól, ha a közgazdaság, a pénz-
ügyi világ iránt érdeklődsz, karrieredet 
pedig nemzetközi környezetben 
képzeled el.

Ami lehetsz: szakértő, elemző, döntés-
hozó nagyvállalatoknál, diplomáciai 
szer vezeteknél, politikai intézményeknél. 

Specializációk: Gazdaság és gazdál-
kodás Közép-Kelet-Európában, Európai 
uniós gazdaságpolitikai elemző, Nem-
zetközi fejlesztés, Nemzetközi gazdaság-
elemzés

Ízelítő a tantárgyakból: Internatio-
nal Organizations and Economic Diplo-
macy, Research Design and Methods for 
World Economics, Regional Economics

PÉNZÜGY
A szakról röviden: Megtanulhatod 
átlátni a pénzügyi folyamatokat, hogy 
döntés-előkészítő anyagokat készíthess 
vagy felelős döntést hozhass. A képzésen 
olyan programokba kapcsolódhatsz be, 
mint a Pénzügyi Laboratórium, a Finlab, 
a Banki kockázatkezelés műhely, 
Vállalatértékelési műhely. Olyan nagy 
cégekkel működünk együtt az oktatás 
során, mint a Deloitte, Citibank, Mor-
gan Stanley, OTP, BÉT, McKinsey.

Neked szól, ha banki és pénzügyi 
területeken dolgozol, de komoly elméleti 
és módszertani tudással felvértezve 
szeretnél dolgozni.

Ami lehetsz: befektetéselemző, banki 
kockázatkezelő, portfóliókezelő, válla-
latok pénzügyi vezetője, kríziskezelő, 
vállalatértékelő.

Specializációk: Befektetés-elemző, 
Pénzügypolitika és közpénzügyek, Vál-
lalati pénzügy

Ízelítő a tantárgyakból: Pénzügyi 
kockázatok kezelése, Alkalmazott válla-
latértékelés, Csődelőrejelzés és vállalati 
válságkezelés

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 diff eren-
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
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SZÁMVITEL
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a számvitel és a könyvvizsgálat specifi -
kus összefüggéseit, hazai és nemzetközi 
szabályozásának lényegét, tartalmát 
és elemeit. A nemzetközi számviteli, 
könyvvizsgálati és adózási standardok, 
szabályok felkészítenek a nemzetközi 
üzleti életben való helytállásra. 

Neked szól, ha számviteli területen 
dolgozol, de hazai, nemzetközi vállala-
toknál képzeled el a jövődet közép- és 
felsővezetőként. 

Ami lehetsz: CFO, gazdasági vezető, 
adótanácsadó,, számviteli rendért felelős 
vezető, kontroller, igazságügyi könyv-
szakértő.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: A könyvvizs-
gálat rendszere, Pénzügyi kimutatások 
elemzése, Hitelintézetek számvitele és 
ellenőrzése

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a vállalati gazdálkodás összefüggéseit és 
kölcsönhatásait, meghatározni egy vál-
lalat külső és belső működési sajátossá-
gait, projektvezetést, különböző elemző 
és értékelő módszereket, tárgyalási 
technikákat. A szak saját szakkollégi-
ummal (Vállalkozásfejlesztési Klub) 
dicsekedhet.

Neked szól, ha egy vállalkozás aktív 
menedzsere, vezetője lennél, ha képes 
vagy gyorsan átlátni a folyamatokat, és 
vállalod a felelősséget a döntéseidért. 

Ami lehetsz: vállalatok közép-és 
felsővezetője, vezető projektmenedzser, 
üzletfejlesztő, saját vállalkozás alapítója, 
vezetői tanácsadó cégek munkatársa.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Stratégiai 
menedzsment, Vállalati döntéstámogató 
rendszerek, Döntéselmélet, Projektveze-
tési szoftverek 

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS
A szakról röviden: Megtanulhatod, 
hogy kell elemezni, tervezni, irányítani 
a versenyszektor és a közszféra szerve-
zeteinek munkafolyamatait. A képzés 
során a 2020-as évek menedzsmentprob-
lémáira keressük a válaszokat. A kép-
zés esettanulmányokra, órai vitákra, 
csapatmunkára épül. Az itt végzettek 
kiemelkedő jövedelemről számolnak 
be: a Financial Times 2020-es felméré-
se szerint átlagosan 600.000 forintot 
keresnek havonta, 3 évvel a diploma 
megszerzése után.

Neked szól, ha érdekel, hogyan kell 
egy munkahelyi szervezetet átalakíta-
ni, konfl iktusokat kezelni, döntéseket 
hozni. 

Ami lehetsz: üzletviteli tanácsadó, 
szervezeti mediátor, cégvezető, business 
coach, folyamatfejlesztő, üzletiintelli-
gencia-szakértő, üzleti adatelemző.

Specializációk: Szervezetalakítás és 
folyamatszervezés, Controlling és telje-
sítménymenedzsment, Emberi erőforrás 
menedzsment és szervezetfejlesztés

Ízelítő a tantárgyakból: Menedzs-
mentkontroll-rendszerek, Stratégiai em-
beri erőforrás menedzsment, Folyamat-
menedzsment és információtechnológia

INFORMATIKA KÉPZÉSI 
TERÜLET

GAZDASÁGINFORMATIKUS
A szakról röviden: Megtanulha-
tod az üzleti problémák informatikai 
eszközökkel való megoldását. Például 
informatikai rendszerek irányítást, az IT 
projektek tervezését vagy az adatelem-
zés és az üzleti intelligencia gyakorlati 
megvalósítását. 

Neked szól, ha magasabb szinten sze-
retnéd megérteni, hogy milyen komplex 
IT megoldások vannak az egyes üzleti 
problémákra.

Ami lehetsz: gazdaságinformatikus, 
üzleti rendszerek tervezője.

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: IT audit, 
Szoftver engineering, Üzleti intelligen-
cia, Jövő intelligens technológiái
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY 
KÉPZÉSI TERÜLET

KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS MÉDIATUDOMÁNYOK
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a társadalom kommunikációs műkö-
dését, a médiumok kiadói működését. 
A program a régióban egyedülálló kom-
munikációs doktori képzés előszobája. 

Neked szól, ha professzionális szinten 
akarod érteni az új médiumok műkö-
dését, a digitális technológiát, hogy 
hogyan befolyásolja a közösségi média 
és a klasszikus média az emberek visel-
kedését, gondolkodását. 

Ami lehetsz: médiakutató, kommu-
nikációs szakértő, ügynökségeknél, 
vállalatoknál PR-menedzser, kiadói 
menedzser.

Specializációk: Nemzetközi kom-
munikáció, Politikai kommunikáció, 
Szervezetfejlesztő kommunikáció

Ízelítő a tantárgyakból: Médiarend-
szerek, médiapolitikák, Közéleti írás, 
Médiastratégia

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a nemzetközi viszonyok elméleti és gya-
korlati összefüggéseit, hogy Magyarország 
milyen pozíciókkal rendelkezik Európá-
ban és nemzetközi rendszerben. Kiemelt 
hangsúlyt fektetünk a magas szintű 
nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekre.

Neked szól, ha diplomáciai karrierre 
készülsz, ha a nemzetközi események 
nem csak hírek szintjén érdekelnek, 
hanem szeretnéd megtudni a történések 
hátterét, befolyásoló tényezőit.

Ami lehetsz: vezető beosztású referens 
nagykövetségeken, külügyi területen, 
nemzetközi szervezeteknél, külpolitikai 
elemző.

Specializációk: Diplomacy, East Cent-
ral Europe

Ízelítő a tantárgyakból: Compara-
tive Foreign Policy, European Union 
Studies, International Development and 
Assistance

POLITIKATUDOMÁNY
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a politikai rendszerekre, intézményekre 
vonatkozó tudományos elméleteket, 
kutatási módszereket. Mindezt egye-
dülállóan problémamegoldó, interaktív 
formában.

Neked szól, ha már nem elég a politi-
kai hírek olvasása, hanem aktív résztve-
vője lennél a politika világának. 

Ami lehetsz: politikai kommunikációs 
szakértő, politológus, politikai tanács-
adó, lobbista.

Specializációk: Közkapcsolatok speci-
alizáció, Politikaelmélet specializáció

Ízelítő a tantárgyakból: A politikai 
közösség, Rezsimelméletek, Nemzetközi 
politikai gazdaságtan, Hatalomelméletek

SZOCIOLÓGIA 
A szakról röviden: Megtanulhatod 
a globalizációból fakadó társadalmi és 
technológiai kihívások és folyamatok 
elemzését.

Neked szól, ha magas szinten szeret-
néd tudni a társadalomelméleti, kuta-
tásmódszertani és interdiszciplináris 
ismereteket. 

Ami lehetsz: társadalmi folyamatok 
kutatója, fenntarthatótársadalom-elem-
ző, demográfi ai előrejelzések szakértője.

Specializációk: Global Social Studies

Ízelítő a tantárgyakból: Approaches 
to Technology and Society, Compu-
ter-assisted Qualitative Methods, Global 
Markets and National Development

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

KÖZGAZDÁSZTANÁR
A szakról röviden: Megtanulhatod, 
hogyan lehet interaktív tananyagokra és 
korszerű oktatási módszerekkel tanítani 
a közgazdaságtant.

Neked szól, ha a környezetedben 
lévőknek folyamatosan a közgazdasági 
elméleteket, tanokat magyarázod. Ha 
már nem csak megérteni akarod a köz-
gazdaságtant, hanem oktatni is.

Ami lehetsz: Közgazdász tanár

Specializációk: –

Ízelítő a tantárgyakból: Iskolape-
dagógia, Általános és fejlődés-lélektani 
ismeretek, Az iskolai klímát befolyásoló 
tényezők, Korszerű eszközök a közgaz-
dasági tárgyak tanításában 
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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 vállalat-
nál 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 nemzet-
közi és magyar partnercégek közreműködésével.  

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

A duális képzés előnyei:

 ► többéves, releváns munkatapasztalat megszerzése még a tanulmá-
nyok ideje alatt 

 ► fi zetés (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

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. 
 ÉRVET SZEDTÜNK 
ÖSSZE, HOGY MIÉRT 
ÉRI MEG 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
CAMPUST VÁLASZTANI. 

. 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 fi zetést 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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. 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.

. 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. 

 . 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. 

. 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.

. 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.

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



Mindent a karrieredről 
Életpálya-tervezés, gyakorlati 
hely és álláskeresés

BALOG ÁDÁM
Elnök-vezérigazgató, MKB Bank Zrt.
(Befektetési elemző szak, osztatlan képzés)

PISTYUR VERA
ü gyvezető , Bridge Budapest
(Posztgraduá lis ké pzé s, nemzetkö zi kapcsolatok szak)

OSTORHÁZI MÁRTON
alapító, Cruz bike
(Pénzügy mesterszak)
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A Hallgatói Támogatás és a Vállalati és 
Intézményi Kapcsolatok küldetése, hogy 
hallgatóként olyan lehetőségekkel ta-
lálkozhass, amik segítenek abban, hogy 
megtaláld a szaktudásodnak, kompe-
tenciádnak, érdeklődési területednek, 
attitűdödnek megfelelő utakat.

SZOLGÁLTATÁSAINK 
TÓL KÉT LÁBON 
ÁLLNAK, MELYEKKEL

 ► fejlesztheted szakmai önismerete-
det, kompetenciáidat 

 ► gyakorlati tapasztalatot, munkát is 
szerezhetsz

KARRIERTÁMOGATÁS
Egyé ni karriertanácsadással, csoportos 
programokkal, guideokkal, szakmai tar-
talmakkal támogatjuk, hogy átgondold 
választásaidat, döntéseidet, feltérképezd 
készségeidet, értékeidet, fejlődési lehető-
ségeidet, új készségekkel vagy munka-
keresési, munkaerőpiaci ismeretekkel 
gazdagodj. 

SZAKMAI GYAKORLATI 
ÉS ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
Az egyetem épületeiben és online 
felü leteinken tö bb szá z á llá s é s szakmai 
gyakorlat kö zö tt bö ngé szhetsz, és segí-
tünk kötelező szakmai gyakorlati helyet 
is találni.

Á LLÁ SBÖ RZÉ K
Minden évben Magyarország és a régió 
vezető vállalatait és intézményeit 
hozzuk el az egyetemre, hogy személye-
sen tájékozódhass lehetőségeidről, és 
kötetlen formában megismerkedhess 
a munkaadókkal, akik között minden-
hol megtalálhatod egyetemünk korábbi 
hallgatóit is – gyakran a legfelsőbb 
vezetői pozíciókban. 

A Corvinuson sok minden lehetsz, akár pszichológiai jellegű 
tudós, de elmehetsz egészen a hard core matematikai, 
pénzügyi irányban is. Az tetszett nekem, hogy van egy kis 
mozgásterem: végül rájöttem, a pénzügyesebb, matekosabb 
irány az, ami nekem való. A Heller Farkas Szakkollégiumba 
kerültem, ami nagyon meghatározó élmény volt, illetve 
kihasználtam az egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerét 
is. Szerintem aki itt végzett, és beletette azt az 5-6 év munkát 
a tanulásba, az utána jól érti a gazdasági életet, és meg tudja 
találni a helyét a munka világában.

Amit a Corvinuson kaptam, talán a legtöbb fogódzót adta, 
hogy el tudjak igazodni a nemzetközi szervezetek világában. 
Volt, hogy San Diegóban, Denverben, Berlinben, Pozsonyban 
és Stockholmban jártam pár hónap alatt és osztottam meg 
a tapasztalatainkat a munkáról, vittük a hírét magyar ered-
ményeknek, és építettük a kapcsolatokat. Volt mire emlékez-
ni a tanórákról. A világ bármelyik pontján járok, találkozom 
volt csoporttársakkal.

Amikor felvételiztem a Corvinus Egyetemre, éreztem, hogy 
itt jó helyen leszek. Tudtam, hogy rengeteg nemzetközi prog-
ram van, illetve a corvinusos diplomával bárhol kaphatok 
állást. Azt tanácsolom a felvételizőknek, hogy az egyetem 
megválasztásánál azt tartsák szem előtt, hol lesz a legtöbb 
lehetőség, amivel élni tudnak, és melyik intézmény a legta-
pasztaltabb az oktatás területén. A Corvinust azért tudom 
ajánlani, mert akik ide jártak, azoknak a világszemlélete 
sokkal nyitottabb, sokkal felvilágosultabb.

NAPJAINKBAN FOLYAMATOSAN ALAKUL ÁT 
A MUNKAERŐPIAC, A SZÜKSÉGES TUDÁS ÉS 
AZ ÉLETÜNK IS. AHHOZ, HOGY EBBEN RENDRE 
MEGTALÁLD ÉS MEGÁLLD A HELYED, FONTOS, 
HOGY TUDATOSAN, AKTÍVAN ÉS ADAPTÍVAN 
TERVEZD, ÉPÍTSD SZAKMAI ÉLETUTADAT. 



Hallgatói élet – Buliban 
is az első a Corvinus
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Mindez az augusztusi gólyatáborokkal 
kezdő dik, ahol megismerheted leendő 
csoporttársaidat, a napközbeni progra-
mok és játékok után pedig rendszerint 
éjszakába nyúló közös bulik zárják 
a napot. Ha az alapszakos hallgatóknak 
jár gólyatábor, akkor a mestereseknek 
miért ne? 

A HÖK éppen ezért évről évre megren-
dezi a kifejezetten mesteres hallgatók-
nak szóló Közgáz Mester GT-t. Hagyo-
mányosan november végén rendezzük 
meg a Közgáz Gólyabált, amely Kö-
zép-Európa egyik legnagyobb, műemlék 
jellegű épületben zajló eseménye. A jól 
ismert folyosók és terek ilyenkor egész 
más arcukat mutatják: három szinten és 
ennél is több helyszínen zajlik a bál. Ha 
még soha nem buliztál estélyiben vagy 
öltönyben, most itt a kihagyhatatlan 
lehetőség! 

A Corvinuson évközben sem áll meg az 
élet: a bulisorozat első állomása a hi-
vatalosnál kicsit könnyedebb hangu-
latú Közgáz Évnyitó, amit rendszerint 
Budapest legnépszerűbb szórakozóhe-
lyeinek egyikén rendezünk meg. Az év 
végét pedig a félév legnagyobb bulija, 
a Közgáz Aréna zárja. A két rendezvény 
között persze több tematikus buli is 
megtalálható, ilyen a Közgáz Halloween, 
a Vizsgatemető és a Felező Bál. Részt 
vehetsz különböző sportrendezvényeken 
is, például közös szigetkörfutáson, Beer-
pong Bajnokságon vagy a Közgáz Ligán, 
amely a Corvinus hivatalos kispályás 
labdarúgó-bajnoksága. 

A CORVINUSOS ÉLET SZERENCSÉRE NEMCSAK 
KURZUSOKBÓL, BEADANDÓKBÓL, ZÁRTHELYI 
DOLGOZATOKBÓL ÉS VIZSGÁKBÓL ÁLL: A HALLGATÓI 
ÖNKORMÁNYZAT HÖK ÉS A GÓLYÁK INTEGRÁLÁSÁVAL 
FOGLALKOZÓ ÖCSI ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
IRODÁJA GONDOSKODIK ARRÓL, HOGY KÖZÖSSÉGI 
ÉLMÉNYEKBŐL SE LEGYEN HIÁNY.

Továbbá minden félévben visszatérő 
testmozgási lehetőséget kínál a Corvi-
nus Sporthét. Végül a Corvinus összes 
hallgatója kötetlen keretek között, 
együtt zárja le a maguk mögött hagyott 
évet. Rendkívül színes programok 
várnak ezen az összegyetemi közösségi 
rendezvényen, az Évzáró Fesztiválon, 
amelyen kiemelkedő szerepet tölte-
nek be a zenei koncertek, a szabadidős 
tevékenységek és versenyek. Éjszaka 
a bulikba, nappal pedig a Balatonba 
csobbanhatnak a fesztiválozók.



Diákszervezetek

BUDAPEST BUSINESS CLUB
A BBC az egyik legnagyobb, menedzs-
ment fókuszú diákszervezet, ahol sales, 
marketing és HR területeken fejlőd-
hetsz.
www.budapestbusinessclub.com

CORVINUS MŰVÉSZETI 
AKADÉMIA
Az egyetemi művészeti élet felvirágozta-
tását tűzte ki célul a szervezet kiállítá-
sokkal, koncertekkel és előadásokkal. 
facebook.com/art.corvinus

CORVINUS TOURISM CLUB
Magyarország első kifejezetten turiz-
mussal és vendéglátással foglalkozó 
diákszervezete, ahol olyan projekteken 
dolgoznak a tagok, amikre a turisztikai 
szakmának oda kell fi gyelnie. 
facebook.com/corvinustourismclub

A KÜLÖNBÖZŐ CORVINUSOS DIÁKSZERVEZETEK 
GONDOSKODNAK AZ EGYETEMI DIÁKÉLET 
VÁLTOZATOSSÁGÁRÓL ÉS MOZGALMASSÁGÁRÓL. 
KÖZÉPPONTJUKBAN A KÖZÖS ÉRDEKLŐDÉS ÁLL, 
SZERVEZÉSÜKBEN ELŐADÁSOKON, SZAKMAI 
PROGRAMOKON VEHETSZ RÉSZT, DE TÚRÁKON, 
BULIKON IS BIZTOSÍTJÁK AZ ELENGEDHETETLEN 
A KÖZÖSSÉGIÉLETÉRZÉST IS. A CORVINUSON 
BELÜL TÖBB MINT  DIÁKSZERVEZET MŰKÖDIK, 
EZEKBŐL MUTATUNK BE NÉHÁNYAT.
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FINANCE MASTER CLUB
Egy összetartó, pénzügyi és gazdasági 
témákban kiemelkedően tájékozott 
szakmai közösség, ahol nem csak új 
barátokra, hanem kiterjedt kapcsolati 
hálóra, illetve csapatmunkára számít-
hatsz. 
facebook.com/fi nancemasterclub 

GAZDASÁGELEMZŐK 
ÉS MATEMATIKUSOK 
DIÁKSZERVEZETE
A GEM szakmai- és karrier lehetősé-
geket biztosít a tagjainak, no és persze 
közös kirándulásokat. 
facebook.com/gazdasagmatematikus 

HUMAN BEHAVIOUR 
ASSOCIATION
A diákszervezet célja összefogni a HR és 
munkapszichológia iránt érdeklődőket. 
facebook.com/hellohba 

KDSZ  KÖZGAZDÁSZOK 
A KÖZPOLITIKÁBAN
A politika és a közügyek iránt érdek-
lődők szervezete, ahol az előadások, 
minisztériumi látogatások mellett 
fontosak az olyan közösségi programok 
is, mint a lézerharc vagy egy baráti 
sütögetés.
http://kdsz-bce.blogspot.com/ 

NOWUPRESENT
A diákszervezet küldetése, megszaba-
dítani a világot a rossz prezentációktól. 
A saját prezentációs képzésedet követő-
en mint oktató is részt vehetsz a tré-
ningjeiken. 
facebook.com/nowupresent

POLITOLÓGUS MŰHELY
A diákkör profi lja, hogy aktuális, 
sokakat érdeklő témákban előadásokat 
szerveznek politikusok, szakértők rész-
vételével. Illetve hogy gyakorlati képzést 
biztosítson a tagjainak ezzel is plusz 
tudáshoz, előnyökhöz juttatva a tagokat. 
facebook.com/polimuhely

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 
KLUB
A diákkör tagjai szakmai workshopo-
kon, tréningeken és egyéb programokon 
vesznek részt, hogy az egyetemi oktatás 
mellett fejlesszék a tudásukat. 
www. vfk bce.hu



A szakkollégiumok
otthona
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A Corvinus diákszervezeti életének 
kiemelkedő intézményei a szakkollé-
giumok. Tagjaik hasonló érdeklődésű 
hallgatók, akik rendszerint együtt is 
laknak a kollégium épületében. 
Az önszerveződő hallgatói közössé-
gekben lehetőség van részt venni az 
egyetemi tanulmányokat kiegészítő, 
kis létszámú kurzusokon, elmélyülni 
akár egyszerre több tudományterület-
ben is. A szakkollégiumokban életre 
szóló barátságok, szakmai kapcsolatok 
születnek, mindamellett, hogy tagjaik 
olyan közösséget alkotnak, amelyre 
később egy életen át számíthatnak. 
A Corvinuson jelenleg hét szakkollégi-
um működik. A kollégiumok elsősorban 
első- és másodéves hallgatók jelentkezé-
sét várják, de bármikor lehetőséged van 
csatlakozni hozzájuk.

EVK SZAKKOLLÉGIUM 
KÜLDETÉS
Küldetés: Az EVK Szakkollégium gya-
korlatorientált képzést nyújt tagjainak 
a pénzügy, a marketing és a menedzs-
ment területén. 

Amire számíthatsz: A túl hidegnek és 
töménynek tűnő egyetemi anyagot gya-
korlatias keretek között is használható-
vá teszik. A Business Projekt keretében 
a legjelentősebb hazai vállalatok valós 
problémáit oldják meg az adott céggel 
együttműködve. 

Ahol találod őket: Tagjaik a Kinizsi 
Kollégium második és harmadik emele-
tén élnek. www.evk.hu

FIATAL AUTONÓM 
KÖZGAZDÁSZOK TÁRSASÁGA 
SZAKKOLLÉGIUM 
Küldetés: A FAKT Szakkollégium 
a Közgazdaságtudományi Karral műkö-
dik együtt. Célja, hogy kurzusaival olyan 
tudást és készségeket adjon a tagoknak, 
amelyek segítségével magasan kiemel-
kedhetnek az egyetemi átlagból. 

Amire számíthatsz: Szakmai prog-
ramjuk alapját a „FAKT kurzusok” 
adják. Ezek szűk körű, heti rendszeres-
séggel megtartott, elsősorban közgázos 
egyetemi tanárok által vezetett szemi-
náriumok. Tagjaik a kurzusokon kívül 
meghatározott időközönként előadáso-
kon is részt vesznek, ahol a hazai gaz-
dasági és tudományos elit meghatározó 
szereplőivel találkozhatnak. 

Elérhetőség: www.fakt.org.hu

HELLER FARKAS 
SZAKKOLLÉGIUM 
Küldetés: A közgazdaságtan, főként 
a pénzügyi közdazdaságtan iránt érdek-
lődő fi atalok összegyűjtése.

Amire számíthatsz: Tagjai heti 
szinten gyakorlatias, kiscsoportos 
kurzusokon vesznek részt, ahol akadé-
mikusoktól és gyakorlati szakemberek-
től ismerhetik meg átfogóan az egyes 
témaköröket. Többnapos konferenciá-
kat, workshopokat szerveznek. Például 
a Lámfalussy Szakmai Hét középpont-
jában a tőkepiacok liberalizációja állt, 
illetve a Kornai Szakmai Hét témája 
a közpénzek beszedése és elköltése volt.

Ahol találod őket: Az aktív tagok 
túlnyomó többségének a Luther utca 
4-6. szám alatt található Farkaslak nyújt 
otthont. www.heller.bke.hu

GYAKORLATI DIPLOMÁCIA 
SZAKKOLLÉGIUMA
Küldetés: A külpolitika és a diplomácia 
világának minél mélyrehatóbb megis-
merése. 

Amire számíthatsz: A szakkollégi-
um önálló kurzusrendszert dolgozott 
ki, tagjaik számára kötelező minden 
félévben két darab szakkollégiumi kur-
zus elvégzése. Kurzusaik kis létszámú 
csoportokban zajlanak. 

Elérhetőség: collegeofdiplomacy.com

RAJK LÁSZLÓ 
SZAKKOLLÉGIUM 
Küldetés: Célja, hogy társadalmi 
problémák iránt érzékeny értelmisé-
gieket neveljen. Vitáznak közéletről, 
Magyarország társadalmi problémáiról, 
nemzetközi konfl iktusokról. 

Amire számíthatsz: A szakmaiság ge-
rincét az évente több mint 40 megszer-
vezett kurzus adja. Ezek heti rendsze-
rességűek, kis létszámúak. Ezenkívül 
előadásokat, konferenciákat és blokk-
szemináriumokat szerveznek.

Ahol találod őket: A tagok a Horánsz-
ky utca 6. szám alatt lévő kollégiumban 
3-5 fős szobákban laknak. www.rajk.eu
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SZÉCHENYI ISTVÁN 
SZAKKOLLÉGIUM 
Küldetésük: A reális, kritikus társa-
dalomtudományi és közgazdaságtudo-
mányi felkészültség, gondolkodás és 
a közművelődés elősegítése. A nyitott, 
innovatív értelmiségi szakemberré és 
a demokrata, autonóm közösségi ember-
ré válás ösztönzése. 

Amire számíthatsz: A képzés négy té-
mát ölel föl: kormányzati gazdaságtan, 
law & economics, szociológia, pénzügyi 
közgazdaságtan. A szakkollégiumban 
folyó tudományos tevékenység alapja 
a kurzusrendszer. 

Ahol találod őket: A tagság nagy része 
együtt lakik a Ráday kollégium máso-
dik emeletén, amely számos spontán 
program kialakulására ad lehetőséget. 
www.szisz.hu

TÁRSADALOMELMÉLETI 
SZAKKOLLÉGIUM
Küldetésük: A TEK egy olyan társadal-
mat képzel el ideálisnak, ahol kevesebb 
az egyenlőtlenség és az elnyomás. Ezért 
folyamatosan gondolkodik azon, hogyan 
nézhet ki és hogyan alakítható ki az 
elképzelt társadalom. 

Amire számíthatsz: A kurzusokat 
a TEK-ben körnek hívják, itt kis csoport-
ban, aktív részvétel mellett lehet tanulni 
különféle neves szakértőktől. Hetente 
előadásokat, évente 3-4 mesterkurzust is 
szerveznek. 

Ahol találod őket: A bentlakó „teke-
sek” a Földes Ferenc (Ráday) Kollégium 
5. emeletén élik mindennapjaikat 
a Ráday 43-45. alatt. www.tekesek.hu
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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

MÁRCIUSÁPRILIS
Studium Generale 
Érettségi-felkészítő 
Tavaszi Tábor



Felvételiznél hozzánk?
Vannak még kérdéseid?

KATTINTS IDE: FELVETELI.UNICORVINUS.HU

https://felveteli2021.uni-corvinus.hu/

