FinTech menedzsment
szakközgazdász
FinTech menedzsment specialista
Munkája során egyre több digitális termék és
szolgáltatás veszi körül? Cégvezetőként vagy
beosztottként szeretné látni, milyen lehetőségeket rejt
Ön számára a digitalizáció a pénzügyi területen?
A digitalizáció, a pénzügyi szektor innovációi, a banki
szektor szabályozási keretrendszerének folyamatos
változása és bővülése, a technológiai infrastruktúra
fejlődése olyan kiegészítő kompetenciák megszerzését
igényli, amely minden cégvezető, menedzser, szakmai
vezető számára egyre kevésbé nélkülözhető. Egy
képzés akkor értékes, ha olyan új ismeretekkel
és gyakorlati képességekkel bővíti a meglévő
szakmai tudást, amellyel az ellátandó feladatokat
hatékonyabban tudjuk elvégezni, jobb rálátással
tudunk partnereinkhez kapcsolódni. Hitelessé pedig
akkor válik, ha olyan szakemberek támogatásával
szerezzük meg a tudást és kompetenciákat, akik adott
területen elismertek, és a szakmai, szabályozási és
infrastruktúra kialakításában maguk is részt vesznek.
Mi ezt biztosítjuk a képzésünk során.

KIKNEK AJÁNLJUK?
A szakot a bankoknál és háttérintézményeinél,
a Magyar Nemzeti Banknál dolgozóknak ajánljuk
elsősorban. Illetve minden olyan pénzügyi cég
munkavállalóinkak, ahol a digitális transzformáció
kulcsfontosságú, az innovációs és a digitális vezetőt
és csapatát pedig jelenlegi munkavállalóik képzésével
építenék fel.

EZT A TUDÁST ADJA A KÉPZÉS:
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►

innovációs és projektmenedzsment módszertan
pénzügyi technológiák (FinTech)
Big Data és mesterséges intelligencia
szolgáltatásmarketing és felhasználói élmény (UX)
ITechnológiai és banki biztonság

MIT KÍNÁL A SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS?
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►

már meglévő diplomára épülő, mélyebb
szaktudást biztosító képzés
speciális szakirányú tanúsító oklevelet biztosít
jól alkalmazkodik a gazdasági szféra igényeihez
reagál a munkaerőpiac gyors változásaira
gyakorlati tudást biztosít
munka mellett is elvégezhető

Képzési idő: 2 félév
Képzési helyszín: Budapest
Önköltség: 425.000 Ft/félév
A képzés 2022 tavaszán indul!
További kérdés esetén:
Szakvezető: Dr. habil Pintér Éva,
eva.pinter@uni-corvinus.hu vagy
jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu

MIÉRT AJÁNLJUK?
Az elmúlt években a digitális transzformáció
robbanásszerűen tört be a pénzpiacok világába.
A koronavírus-válság ezt a folyamatot erősítette.
Az innovációhoz viszont elengedhetetlen az
intézményeken belül a megfelelő Fintech tudás,
problémamegoldó és elemző készség, a digitális
transzformációval kapcsolatos stratégiai
szemléletmód. Ezeket az új ismereteket biztosítja
a Corvinus Egyetem.

A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések

