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• December 3-án Egyetemünk vezetői a pozsonyi és a varsói 

közgazdaságtudományi/üzleti iskolák, valamint a zágrábi egyetem 

gazdaságtudományi karának vezető képviselőivel szándéknyilatkozatot írtak alá 

a Közép-európai Egyetemek Hálózatának (CENU) megalapításáról.   

 

• A szándéknyilatkozat aláírását egy nemzetközi konferencia követte, amely a 

digitális gazdaság, üzlet és a társadalom előtt álló globális kihívásokról és az 
ezekre adható közép-európai válaszokról szólt.   

 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem azzal a céllal kezdeményezte a közép-európai 

országok legjobb gazdaságtudományi egyetemei/karai, együttműködés létrehozását, 

hogy erősödjenek az intézmények közötti oktatási és kutatási együttműködések, 

ezáltal nemzetközi szinten is láthatóbbá váljanak a közép-európai régió oktatási 

innovációi, gazdaság- és társadalomtudományi témájú kutatásai.  

 

A Közép-európai Egyetemek Hálózatának (CENU) megalapításáról december 3-án 

pénteken a pozsonyi székhelyű University of Economics in Bratislava (EUBA), az SGH 

Warsaw School of Economics, a Faculty of Economics & Business, University of 

Zagreb (EFZG), illetve a közös hálózat megalapítását kezdeményező Budapesti 

Corvinus Egyetem képviselői írtak alá közös szándéknyilatkozatot a Corvinus 

Egyetemen.  

Az aláírást egy nemzetközi konferencia követte Global Challenges – Central European 
Responses: Digital Economy, Business and Society címen, amelyen a négy közép-
európai egyetem kutatói és doktoranduszai adtak elő. A tervek szerint a jövőben 
minden évben más partnerintézményben és más, de a közép-európai régió 
valamennyi államát érintő aktuális témával folytatják a nemzetközi 
konferenciasorozatot.  

 
 

 
A Budapesti Corvinus Egyetemről 

 



 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Magyarország vezető egyeteme az üzleti, menedzsment, 

közgazdaságtani és társadalomtudományi képzések területén. A 2019. július 1-től alapítványi 

fenntartásba került, megújuló Corvinus középtávú célkitűzése, hogy az említett területeken ne csak 

országosan, de Közép-Európában is a legjobb felsőoktatási intézmények körébe kerüljön. A Corvinus 

budapesti és székesfehérvári kampuszán jelenleg csaknem 12 000 hallgató tanul, 15%-uk külföldi 

hallgató. Az intézmény világszerte közel 300 partneregyetemmel ápol szoros kapcsolatot. A Corvinus 

rendszeresen ér el előkelő helyezést a nemzetközi felsőoktatási rangsorban, a régió első helyezettje 

lett az üzleti iskolák Eduniversal 2019-es régiós rangsorában, Vezetés és szervezés mesterképzésével 

pedig 2021-ben 12. alkalommal került be a Financial Times Masters in Management rangsorába, 

Európa 100 legjobb programja közé. A Budapesti Corvinus Egyetem az egyetlen olyan magyarországi 

egyetem a gazdaságtudományok területén, amely nemzetközi intézményi akkreditációval rendelkezik 

(AMBA, EQUIS).   
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