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

KIKNEK AJÁNLJUK? 
A szakot ipari vállalatnál tevékenykedő vezető 
vagy vezetővé válni akaró személyeknek ajánljuk 
elsősorban. Illetve mindenkinek, aki kritikusan 
viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához, 
innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági 
problémák kezelésében, törekszik tudásának 
és munkakapcsolatainak fejlesztésére és erre 
munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, 
támogatja.

MIÉRT AJÁNLJUK? 
A képzés során a vállalati funkciók áttekintése 
biztosítja az alapot, melyre az üzleti és 
menedzsmenttudományokon túlmenően a releváns 
műszaki ismeretek épülnek be. A módszertani 
képzésen túlmenően a vállalati vezetői készségek 
átadása biztosítja a megszerzett ismeretek gyakorlatba 
való átültetésének lehetőségét.

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

korszerű irányzatai és eredményei
 ► korszerű informatikával és know-how-val 

támogatott vezetési és szervezési módszereket és 
azok gyakorlati alkalmazása

 ► szervezetek működése során felmerülő 
problémák és új jelenségek megoldási módozatai

 ► kritikus feldolgozására irányuló módszere

MIT KÍNÁL A SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉS? 

 ► Képesség a gazdálkodási folyamatokban, 
projektekben, csoportos feladatmegoldásokban  
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 
Önköltség: 495.000 Ft/félév

Képzés helyszíne: Székesfehérvár

A képzés 2022 tavaszán indul! 

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

A szak tartalmi kérdéseivel kapcsolatban:
Szakfelelős: Ősz Rita
szc.akademia@uni-corvinus.hu

Iparvállalati műszaki  
közgazdász

A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések 
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