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A szak hiánypótló, nemzetközileg is úttörő 
tartalommal és oktatásmódszertani megoldásokkal 
(blended learning) rendelkezik. A mai, a koronavírus 
ellenére is intenzív nemzetközi áruáramlással 
jellemezhető gazdaságban a versenyképeség forrása 
már nem csak a vállalatok saját működésének 
fejlesztése. Felértékelődik az értékteremtésben 
összekapcsolódó ellátási láncok jelentősége. 
A működési folyamatoknak ezen az összetett 
elemzési szinten történő vizsgálata szükségessé 
teszi az ellátásilánc-menedzsment ismereteinek 
összekapcsolását a mai kor informatikai és 
technológiai (Ipar 4.0) megoldásaival, valamint  
az így nyert gazdag adatbázisok vizsgálatára  
alkalmas modern elemzési módszertanoknak  
(pl. Big Data, tanuló algoritmusok, szimuláció)  
a felhasználói szintű ismereteivel.

A szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése:

 ► ellátási lánc fejlesztő

Felvételi követelmény:
 ► A képzésire jelentkezhet bármely képzési 

területen legalább alapképzésben (korábban 
főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel, 
valamint az ellátási lánc bármely területén 
legalább kétéves munkatapasztalattal rendelkező 
érdeklődő. 

 ► Részvétel felvételi elbeszélgetésen 

A jelentkezéshez szükséges 
dokumentumok:

 ► Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar  
és (ha van) angol nyelvű oldala

 ► A kétéves munkatapasztalatot igazoló 
dokumentum 

 ► Önéletrajz 

 ► Motivációs levél

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ

Kiknek a jelentkezését várjuk?
Mindenkinek, aki: 

 ► meg akarja érteni a mai globális és digitális 
gazdaság logikáját és mozgatórugóit; 

 ► nemzetközi nagyvállalatnál dolgozik, 
és érteni szeretné feladatainak tágabb 
összefüggésrendszerét – a nagy egészben saját 
szerepét és lehetőségeit; 

 ► hazai, a nemzetköziség útjára lépett, vagy azt 
fontolgató középvállalatnál dolgozik és fontos 
számára az ehhez szükséges szakmai ismeretek 
bővítése; 

 ► meg szeretné érteni a modern informatikai, 
adatgyűjtési, adatelemzési módszereket 
a felhasználó és az üzleti döntéshozó 
szempontjából; 

 ► munkakörében szüksége van olyan szakmai 
támogatásra, mely segítségével saját vállalata 
folyamatainak megértésére alapozva, de ellátási 
lánc partnerei számára is képes fejlesztési 
projekteket megfogalmazni, és azokat sikeres 
projektekké konvertálni. 

A képzés finanszírozási formája: 
önköltséges

Féléves önköltségi díj:  
455.000 Ft/félév

Regisztrációs díj:  
9.000 Ft

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu  
e-mail címen várják esetlegesen felmerülő 
kérdéseiket.
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