Bankmenedzser

A képzést a Corvinus Egyetem Pénzügy Tanszéke
és a Nemzetközi Bankárképző Központ közösen
gondozza. A szak olyan bankszakembereket képez,
akik magas, nemzetközi szinten is versenyképes
szakmai színvonalon ismerik a bankok működésének
belső összefüggéseit és értik a külső gazdasági
környezet hatásait a bankok működésére. E szakmai
tudás és vezetői készségek birtokában alkalmasak
lesznek banki döntési kompetenciával járó banki
vezetői pozíciók betöltésére.

KIKNEK AJÁNLJUK?
►
►
►
►

akik a piacon elismert tudást és szakképzettséget
akarnak szerezni;
akik Magyarországon vagy akár külföldön
bankban vagy a pénzügyi szektorban szeretnének
dolgozni;
akik már bankban vagy pénzügyi területen
dolgoznak, de szakmai előre lépésükhöz mélyebb
szakmai tudásra lenne szükségük;
olyan nem gazdasági végzettségű szakembereknek
(pl. jogász, informatikus, mérnök szakemberek),
akik munkája vagy a bankszakmához kapcsolódik
vagy szakmaváltásban gondolkodnak.

EZT A TUDÁST ADJA A KÉPZÉS:
A szakon diplomát szerző szakember
► Érti a bankok működésének szervezeti,
tevékenységi, irányítási és kontroll funkcióinak
elemeit és összefüggéseit.
► Ismeri a banki mérlegbeszámolók és a banki
jövedelmezőség (kontrolling) mérésének
összetevőit.
► Érti a vállalati és lakossági hitelezés folyamatait,
döntési szempontjait, értelmezni tudja a vállalati
mérlegbeszámolókat.
► Elsajátította a befektetési termékeket, azok hozam
és kockázat összefüggéseit és a kapcsolódó jogi
előírásokat.
► Ismeri a banki eszköz-forrás menedzsment célját,
termékeit és összefüggéseit.
► Elsajátította a banki kockázatok típusait és
kezelési módszereit, folyamatait, a kapcsolódó
tőkekövetelményeket és az egyéb jogszabályi
előírásokat.

MIT KÍNÁL A SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS?

MIÉRT AJÁNLJUK?

►
►
►
►

►
►
►

Képzési idő: 2 félév
Képzési helyszín: Budapest

►

korszerű, piacképes tudást nyújt;
az előadások távoli eléréssel is hallgathatók;
oktatóink a bankszakma (piaci szereplők, MNB,
Bankárképző) és az egyetemi élet kiválóságai;
a képzés munka mellett is végezhető és az egyetlen
felsőfokú bankszakmai képzés a hazai piacon.

versenyképes szaktudást
magas színvonalú oktatást
munkahelybarát órarendet
diplomaszerzési lehetőséget 2 félév alatt

Önköltség: 475.000 Ft/félév
A képzés 2022 tavaszán indul!
További kérdés esetén:
jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu
vagy
Révay Réka
rrevay@bankarkepzo.hu

A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések

