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     AOF  Mester  Saját vizsgák  Vizsgaidőpontok  Vizsgaidőpontok (utólagos kiegészítés)  Vizsgákkal kapcsolatos utólagos
kiegészítés

CORVINUS — FI43814

CORVINUS
Budapesti Corvinus Egyetem
CORVINUS felvehető kapacitásszáma: 7419 fő.

Település
Felvehető (fő)

Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás
Budapest 5624 1355 0

Székesfehérvár 355 85 0

Összesen 5979 1440 0

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat
tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az
egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál
olvashatóak.

CORVINUS
INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:

1093 Budapest, Fővám tér 8.
 •  Telefon: (1) 482-5559

 
FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:

•  E-mail: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu
 •  Honlap: https://www.uni-corvinus.hu/
 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
 (A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási

Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

 
 
MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
 szint

Munka-
 rend

Fin.
 forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
 (félév)

Kapacitás
 min. < max.

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
 terület

M N A
egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás (angol nyelven)(1)
(5)

támogatott 4 15 < 20
alkalmassági vizsga (Alk) és szakmai és

motivációs beszélgetés (Sz)

TÁRS

M N K
egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás (angol nyelven)(1)
(5)

760 000 Ft 4 15 < 20 TÁRS

M N A ellátásilánc-menedzsment(2) támogatott 4 15 < 50

alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í) és szakmai és motivációs

beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K ellátásilánc-menedzsment(2) 560 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A
gazdaságinformatikus (angol
nyelven)(1) támogatott 4 15 < 50 INFO

M N K
gazdaságinformatikus (angol
nyelven)(1) 970 000 Ft 4 15 < 20 INFO

M N A
kommunikáció- és
médiatudomány (magyar
nyelven)(1)(8)

támogatott 4 15 < 40

alkalmassági vizsga (Alk) és szakmai és
motivációs beszélgetés (Sz)

TÁRS

M N K
kommunikáció- és
médiatudomány (magyar
nyelven)(1)(8)

470 000 Ft 4 15 < 20 TÁRS

M N A
kommunikáció- és
médiatudomány (angol nyelven)
(1)(9)

támogatott 4 15 < 30 TÁRS

M N K
kommunikáció- és
médiatudomány (angol nyelven)
(1)(9)

610 000 Ft 4 12 < 20 TÁRS

M N A közgazdálkodás és közpolitika
(magyar nyelven) támogatott 4 15 < 40 GAZD

M N K közgazdálkodás és közpolitika
(magyar nyelven) 470 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A közgazdálkodás és közpolitika
(angol nyelven) támogatott 4 15 < 40 GAZD

M N K közgazdálkodás és közpolitika
(angol nyelven) 760 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

Hitéleti
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M N A közgazdasági elemző (angol
nyelven)

támogatott 4 15 < 60 alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í)

GAZD

M N K közgazdasági elemző (angol
nyelven) 760 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A marketing (magyar nyelven)(3) támogatott 4 15 < 50
alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í) és szakmai és motivációs

beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K marketing (magyar nyelven)(3) 560 000 Ft 4 15 < 30 GAZD

M N A marketing (angol nyelven)(3) támogatott 4 15 < 40 GAZD

M N K marketing (angol nyelven)(3) 930 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N K
Master of Business
Administration (MBA) (angol
nyelven)(3)

1 400 000
Ft 4 5 < 35 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) GAZD

M N A
nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás (angol nyelven)(3) támogatott 4 15 < 50 alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli

vizsga (Í) és szakmai és motivációs
beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K
nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás (angol nyelven)(3) 760 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A
nemzetközi tanulmányok (angol
nyelven)(4) támogatott 4 15 < 50

alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í)

TÁRS

M N K
nemzetközi tanulmányok (angol
nyelven)(4) 610 000 Ft 4 15 < 20 TÁRS

M N A pénzügy (angol nyelven) támogatott 4 15 < 60 alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í) és szakmai és motivációs

beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K pénzügy (angol nyelven) 970 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A politikatudomány(1) támogatott 4 15 < 30

alkalmassági vizsga (Alk) és szakmai és
motivációs beszélgetés (Sz)

TÁRS

M N K politikatudomány(1) 470 000 Ft 4 15 < 20 TÁRS

M N A
regionális és környezeti
gazdaságtan (magyar nyelven)(7) támogatott 4 15 < 30 GAZD

M N K
regionális és környezeti
gazdaságtan (magyar nyelven)(7) 470 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A regionális és környezeti
gazdaságtan (angol nyelven) támogatott 4 10 < 30 GAZD

M N K regionális és környezeti
gazdaságtan (angol nyelven) 760 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A
sportközgazdász
(Székesfehérvár)(1)(2) támogatott 4 15 < 40

alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í) és szakmai és motivációs

beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K
sportközgazdász
(Székesfehérvár)(1)(2) 470 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A számvitel(2) támogatott 4 15 < 45 GAZD

M N K számvitel(2) 560 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A szociológia (angol nyelven)(1)(6) támogatott 4 15 < 20 alkalmassági vizsga (Alk) és szakmai és
motivációs beszélgetés (Sz)

TÁRS

M N K szociológia (angol nyelven)(1)(6) 610 000 Ft 4 15 < 20 TÁRS

M N A vállalkozásfejlesztés(1) támogatott 4 15 < 80

alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í) és szakmai és motivációs

beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés(1) 560 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A vezetés és szervezés (magyar
nyelven) támogatott 4 15 < 80 GAZD

M N K vezetés és szervezés (magyar
nyelven) 560 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

M N A vezetés és szervezés (angol
nyelven) támogatott 4 15 < 40 GAZD

M N K vezetés és szervezés (angol
nyelven) 970 000 Ft 4 15 < 20 GAZD

Részidős képzések

A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.

Képz.
 szint

Munka-
 rend

Fin.
 forma Meghirdetett képzés

Önköltség
(félév)

Képz. idő
 (félév)

Kapacitás
 min. < max.

Személyes megjelenést igénylő
vizsgaformák

Képz.
 terület

M E K gazdaságinformatikus(1)(10) 540 000 Ft 4 15 < 40
alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli
vizsga (Í) és szakmai és motivációs

beszélgetés (Sz)
INFO

M L K
Master of Business
Administration (MBA) (angol
nyelven)(3)(12)

3 900 000
Ft 4 5 < 35 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) GAZD

M L K
tanári [2 félév
[közgazdásztanár]](11) 320 000 Ft 2 15 < 30 pályaalkalmassági (Alk) és szakmai és

motivációs beszélgetés (Sz) PED

 A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a
Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

 A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont
oldalain található.

 A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.

 Választható specializációk: diplomáciai; közép- és kelet-európai tanulmányok.

 Választható specializáció: egészség-gazdaságtan.

 Választható specializáció: global social studies.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma
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 Választható specializációk: klíma és fenntarthatóság; urbanisztika és térségfejlesztés.

 Választható specializációk: nemzetközi kommunikáció; politikai kommunikáció; szervezetfejlesztő kommunikáció.

 Választható specializációk: nemzetközi kommunikáció; szervezetfejlesztő kommunikáció.

 Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek
megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente három nap, késő délutántól estig.

 A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek
megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvégén: pénteken és szombaton.

 A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, félévente 3-4 alkalommal, csütörtök, péntek és hétvégi napokon kerül sor.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A képzések Corvinus Ösztöndíjas („A" betűjeles képzés) és önköltséges finanszírozási formában („K" betűjeles képzés) kerülnek meghirdetésre. A felvétel és
a képzések finanszírozásának sajátosságairól a Budapesti Corvinus Egyetemen a Tájékoztató 6.4. fejezetében olvashat.

A Corvinus által kiírt ösztöndíjpályázat feltételeiről az Egyetem honlapján a Felvételi/ Corvinus Ösztöndíjprogram oldalon olvashat. A besorolási határozat
tartalmazza, hogy felvétel esetén mely finanszírozási formára nyert felvételt.

A felvételi vizsga külön eljárási díja 4 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető
pénzintézet: OTP Bank Nyrt. számlaszám: 11784009-22229896-00000000; Közlemény: R2SZ00003K felvételi vizsga 2022A Minta Elemér.

A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. Befizetési határidő:
a felvételi vizsgabehívóban fog szerepelni.

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat.

Az előzetes kreditelismerési eljárás díja 8 000 Ft, amely banki átutalással teljesíthető a Budapesti Corvinus Egyetem számláján keresztül. Számlát vezető
pénzintézet: OTP Bank Nyrt. számlaszám: 11784009-22229896-00000000; Közlemény: R2SZ00003K kreditelismerés 2022A Minta Elemér.

A 8 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező az Egyetemen belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.

Befizetési határidő: A dokumentumok benyújtásával egyidejűleg kell teljesíteni.

A kreditelismerési eljárásban hozott határozatot a hallgató ugyanazon szakra történő felvételi jelentkezés esetében másik felvételi eljárásban is
felhasználhatja a határozat keltétől számított 5 éven belül, ez esetben nem kell új kérelmet benyújtania, de a korábban adott szakon részére megküldött
kreditelismerési határozatot fel kell töltenie az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon megadott helyre.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A Kreditelismerési eljárás oldalról tölthető
le a kreditelismerési kérelem is, amelyet 2022. május 13-ig kérik feltölteni a menüpontban megadott helyre.

Külföldi továbbtanulási célú elismerési eljárásról az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvashat. A „Külföldi oktatási
intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási célú elismertetése” oldalról tölthető le az elismerési kérelem.

Figyelem! Az E-felvételibe emellett kötelező a külföldi bizonyítványok, oklevelek, transcriptek hiteles másolatát, valamint ezek esetleges fordítását feltöltenie.

Felvételi követelmény

Mesterképzésre meghatározott felvételi követelmény legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevél megléte.

A jelentkezés további felvételi követelményei:

1) Mesterképzésre  meghatározott további felvételi követelmény legalább középfokú angol nyelvvizsga megléte. 

Az Egyetem (a vezetés szervezés angol nyelvű mesterképzés kivételével) minimum az alábbi szintű nyelvvizsgákat – vagy azzal egyenértékű érettségi
bizonyítványt vagy oklevelet – fogadja el:

CEFR Cambridge IELTS TOEFL TOEFL iBT TOEIC Duolingo

középfok B2 FCE 6.0 65 72 785 min.  95 pont

Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem
nyerhet felvételt. Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, úgy arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell
tölteni az Egyetem honlapján, Felvételi/Jelentkezés módja menüpont alatt olvasható módon megadott helyre.

2) Mesterképzésre (a tanári mesterképzés és a Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szak kivételével) meghatározott további követelmény
a bemeneti kompetenciafelmérésen (felkészültségi profilmérésen) való részvétel. A bemeneti kompetencia felmérésen (felkészülési profilmérésen) való
részvétel elmulasztása a felvételi eljárásból történő kizárást vonja maga után. A bemeneti kompetenciafelmérést képzési nyelvenként egyszer kell megírni.

A bemeneti kompetenciafelmérés időpontjai alkalmassági vizsga (Alk) megnevezés alatt találhatóak.

3) Mesterképzésre meghatározott további felvételi követelmény:

a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevéllel rendelkezik vagy

b) legalább GMAT 500 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 151 pontot ér el vagy

c) legalább 65 felvételi pont.

 

Corvinus ösztöndíjjal támogatott helyre pályázhat az, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevéllel rendelkezik vagy

b) legalább GMAT 550 pontot vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 155 pontot ér el vagy

c) legalább 75 felvételi pont.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
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Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Nappali)

A képzésre való belépés feltétele minimum három év munkatapasztalat az alapfokozat megszerzését és két év munkatapasztalat a mesterfokozat
megszerzését követő időszakban.
Az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felvételi jelentkezéshez kell mellékelni.

További beküldendő dokumentumok:

Önéletrajz
Motivációs levél
Esszé
Munkatapasztalat igazolás
Korábbi oklevél és mellékletei (transcript)-angol nyelvű változat vagy angol fordítás.

A dokumentumokat angolul kell az Egyetem Honlapján feltölteni a Felvételi/jelentkezés módja menüpontban megadott helyre.

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Levelező)

A kínai Fudan Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közreműködésével létrejött kettős üzleti diplomaprogram. 
 A program 4 féléves levelező képzés, az oktatás tömbösítve, félévenként 3-4 intenzív hétvégén (csütörtöktől vasárnapig) valósul meg. Az oktatás helyszíne a

Budapesti Corvinus Egyetem, de Nemzetközi Hét keretében a hallgatók a kínai Fudan University campusára is ellátogatnak Shanghai-ba, ahol órákon és
egyéb szakmai programokon vesznek részt.

 
A képzés költsége: 3 900 000 Ft/félév. A tandíjra ösztöndíj igényelhető, melynek maximálisan elnyerhető összege 2 900 000 Ft/félév.

 A programról további részletek az alábbi honlapon találhatóak: https://www.uni-corvinus.hu/main-page/programs/mba-2/fudan-corvinus-double-degree-
mba/about-the-program/?lang=en 

 A programmal kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: • fudanmba@uni-corvinus.hu• +36 1 482 5512
 A képzésre való belépés feltétele minimum három év munkatapasztalat az alapfokozat megszerzését és két év munkatapasztalat a mesterfokozat

megszerzését követő időszakban.
 Az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felvételi jelentkezéshez kell mellékelni.

 További beküldendő dokumentumok:

Önéletrajz
Motivációs levél
Esszé
Munkatapasztalat igazolás
Korábbi oklevél és mellékletei - angol nyelvű változat vagy angol fordítás.

A dokumentumokat angolul kell az Egyetem Honlapján feltölteni a Felvételi/jelentkezés módja menüpontban megadott helyre.

tanári [2 félév [közgazdásztanár]] (Levelező)

A jelentkezés további felvételi követelménye: a pályaalkalmassági vizsgán való megfelelés.

vezetés és szervezés (angol nyelven) (Nappali)

A jelentkezés további felvételi követelményei: a vezetés és szervezés (angol nyelvű) mesterképzésben az Egyetem minimum az alábbi szintű nyelvismeretet
fogad el:

 

TOEFL
iBT IELTS CPE CAE

C1 Business
Higher (BEC
Higher)

Corvinus TOEFL iBT Special
Home Edition

felsőfok 100 7.0 C B B közgazdasági
szaknyelv C1

100, plusz minden
részterületen 20

 

A nyelvismeret kiváltható angol nyelvterületen AACSB/EQUIS akkreditált vagy CEMS-tag egyetemen teljes egészében angol nyelven oktatott alapszakon
szerzett felsőfokú oklevéllel. Amennyiben a jelentkező nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítványa/oklevele a jelen
bekezdésben foglaltak alapján nem megfelelő vagy nincs, mesterképzésre nem nyerhet felvételt. Abban az esetben, ha a jelentkező anyanyelve az angol, úgy
arról nyilatkoznia kell, a nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg fel kell tölteni az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása
 Általános szabályok

 
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való
jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási
intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a
kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára,
akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet
figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
 

A felvételi eljárásban összesen 100 felvételi pont szerezhető.

Felvételi pontok szerezhetők: Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése maximum 20 pont

többletpont maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont: 100 pont

 

Saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli):

A felvételi eljárásban a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) az alább felsoroltak közül bármelyikkel kiváltható, amely 70 pont:

a) AACSB/EQUIS vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szak legalább B (ECTS), illetve jó minősítésű felsőfokú oklevél, vagy

b) legalább GMAT 500 pont vagy GRE (verbális és kvantitatív részek pontjainak átlaga) 151 pont.
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 A fentiek alapján a pontszámítás három féle módon történhet:

„A” változat: Felvételi vizsga alapján

Felvételi pontok szerezhetők: Érték

saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) maximum 70 pont

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése maximum 20 pont

többletpont maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont: 100 pont

 

„B” változat: Akkreditált oklevél alapján

Felvételi pontok szerezhetők: Érték

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/ EFMD
akkreditált szakon szerzett "A" (jeles) minősítésű felsőfokú oklevél
(felsőfokú oklevél alapján)*

70 pont

AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/ EFMD
akkreditált szakon szerzett "B" (jó) minősítésű felsőfokú oklevél
(felsőfokú oklevél alapján)*

60 pont[HE1] [BK2] 

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése maximum 20 pont

többletpont maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont: 100 pont

*A szakok pontszámításánál "felsőfokú oklevél alapján" szöveg jelzi.

„C” változat: Nemzetközi teszt alapján

Felvételi pontok szerezhető: Érték

GMAT 550 ponttól (hozott pontok)**
70 pont

GRE 155 ponttól (hozott pontok)**

GMAT 500-549 pont (hozott pontok)**
55 pont

GRE 151-154,5 pont (hozott pontok)**

a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése maximum 20 pont

többletpont maximum 10 pont

Összesen szerezhető felvételi pont: 100 pont

**A szakok pontszámításánál "a hozott pontok" szöveg jelzi

A „B” és „C” változat szerinti pontszámítás akkor történik,

a) ha a már oklevéllel rendelkező jelentkező az igazoló dokumentumokat 2022. április 15-ig feltölti az Egyetem elektronikus felvételi rendszerébe. Ebben az
esetben a felvételi vizsgán a részvétel nem kötelező, a pontszámítás kizárólag a feltöltött dokumentumok alapján történik. Amennyiben a dokumentumokat a
jelzett határidőig a jelentkező nem tölti fel, a felvételi pontszám kiszámítása csak a saját felvételi vizsga (írásbeli és/vagy szóbeli) alapján történhet.

b) 2022. április 15-ig oklevéllel még nem rendelkezők esetében – oklevél hiányában az oklevél kiállításáról szóló igazolást – legkésőbb 2022. július 7-ig
feltölti, felvételi vizsgát kell tennie azzal, hogy az oklevél megszerzését és feltöltését követően a saját felvételi vizsgaként részére jelen szabályzat
mellékletében meghatározott pont beszámítható, a felvételi vizsgán szerzett pontok ennek megfelelően módosulnak.

A belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése:

a) jeles, kiváló, kitüntetéses (5) minősítés 20 pont,

b) jó (4) minősítés 16 pont,

c) közepes (3) minősítés 12 pont

d) elégséges (2) minősítés 8 pont.

 

A külföldi oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítéséhez szükséges felvételi pontok megállapítás az alábbi
megfeleltetés szerint történik:

 

ECTS értékelési skála     Helyi értékelési skála

A                                          5             Jeles

B                                          4            Jó

C                                          3             Közepes

D                                          2            Elégséges

E                                          2            Elégséges

 

Amennyiben a külföldi oklevél minősítése nem a fentiek szerinti ECTS értékelési skála szerint történik, úgy a minősítést az Egyetem illetékes Kreditátviteli
Bizottsága saját hatáskörben állapítja meg.

Amennyiben a külföldi oklevél nem tartalmazza az oklevél minősítését, úgy a minősítésről az oklevél átlaga – ennek hiányában a transcript vagy
oklevélmelléklet adatai – alapján az illetékes dékán dönt a kerekítés szabályainak megfelelően.

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés, (egészségügyi közgazdaságtan)
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vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

ellátásilánc-menedzsment (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: vállalatgazdaságtan

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (szakmai tételsor ajánlott irodalom alapján)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján
            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

gazdaságinformatikus (Esti)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: információmenedzsment, rendszerfejlesztés

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMDakkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján
            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

 A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

gazdaságinformatikus (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: információmenedzsment, rendszerfejlesztés

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (kommunikáció és médiatudományi szakmai ismeretek)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (kommunikáció és médiatudományi szakmai ismeretek)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (közpolitikai alapok)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)
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vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga (szóbeli):
Szóbeli: Szakmai és motivációs beszélgetés, (közpolitikai alapok)

vagy felsőfokú oklevél alapján
            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)
vagy hozott pontok alapján
            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

közgazdasági elemző (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: matematika és közgazdasági szemlélet

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák  követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

marketing (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga: 

Írásbeli: vállalatgazdaságtan
Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

marketing (magyar nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga: 

Írásbeli: vállalatgazdaságtan
Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:
          Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés
Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák  követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (Levelező)

Saját felvételi vizsga:
            Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés
Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák  követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

          Írásbeli: nemzetközi kereskedelem és nemzetközi pénzügyek
          Szóbeli: Szakmai és motivációs beszélgetés (nemzetközi kereskedelem és nemzetközi pénzügyek)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Nappali)
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Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: aktuális nemzetközi kérdések

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

pénzügy (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: vállalati pénzügyek

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

politikatudomány (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (politikatudományi szakmai ismeretek)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

 A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (gazdaságföldrajz és környezetgazdaságtan)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (gazdaságföldrajz és környezetgazdaságtan)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

sportközgazdász (Székesfehérvár) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: vállalatgazdaságtan

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (általános üzleti és sportgazdasági alapismeretek)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

 A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

számvitel (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: vállalatgazdaságtan
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Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (számvitel szakmai problémák megoldása, szakmai kérdések ismerete/motiváció/gondolkodásmód
feltárása)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

 A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

szociológia (angol nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés (szociológia szakmai ismeretek,)

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a
Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

tanári [2 félév [közgazdásztanár]] (Levelező)

Saját felvételi vizsga: 

Szóbeli: motivációs és alkalmassági szóbeli

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

vállalkozásfejlesztés (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: vállalatgazdaságtan

Szóbeli: szakmai és motivációs beszélgetés

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján

            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

 A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

vezetés és szervezés (angol nyelven) (Nappali)

 Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: vállalatgazdaságtan

Szóbeli, szakmai és motivációs beszélgetés tárgya: intellektuális potenciál, kritikus gondolkodás, nemzetközi nyitottság és interkulturális
rátermettség, személyközi képességek, teljesítmény elérésére való igény, integritás

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján
            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

Az angol nyelvű mesterképzési szakon a felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsgák 
követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.

vezetés és szervezés (magyar nyelven) (Nappali)

Saját felvételi vizsga:

Írásbeli: vállalatgazdaságtan

Szóbeli:  Szakmai és motivációs beszélgetés, tárgya vezetés és szervezés

vagy felsőfokú oklevél alapján

            (AACSB/EQUIS/ vagy CEMS-tag egyetemen vagy EAPAA/EFMD akkreditált szakon szerzett oklevél)

vagy hozott pontok alapján
            (GMAT vagy GRE nemzetközi teszt)

 A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen az Egyetem honlapján, a Jelentkezés módja menüpont alatt olvashatnak.
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Pontszámítás:

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (angol nyelven) (nappali képzések), közgazdálkodás és közpolitika (magyar nyelven) (nappali képzések),
közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) (nappali képzések), kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) (nappali képzések), kommunikáció-
és médiatudomány (angol nyelven) (nappali képzések), politikatudomány (nappali képzések), regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven)
(nappali képzések), regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) (nappali képzések), szociológia (angol nyelven) (nappali képzések), tanári [2 félév
[közgazdásztanár]] (levelező képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont
vagy
 - felsőfokú oklevél alapján: 70 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
vagy
 - hozott pontok: 70 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont

ellátásilánc-menedzsment (nappali képzések), gazdaságinformatikus (angol nyelven) (nappali képzések), marketing (magyar nyelven) (nappali képzések),
marketing (angol nyelven) (nappali képzések), pénzügy (angol nyelven) (nappali képzések), sportközgazdász (Székesfehérvár) (nappali képzések), számvitel
(nappali képzések), vállalkozásfejlesztés (nappali képzések), vezetés és szervezés (magyar nyelven) (nappali képzések), gazdaságinformatikus (esti
képzések), nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) (nappali képzések), vezetés és szervezés (angol nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - írásbeli vizsga: 30 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont
vagy
 - felsőfokú oklevél alapján: 70 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
vagy
 - hozott pontok: 70 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont

közgazdasági elemző (angol nyelven) (nappali képzések), nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
 - írásbeli vizsga: 70 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
vagy
 - felsőfokú oklevél alapján: 70 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
vagy
 - hozott pontok: 70 pont
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont

Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) (nappali és levelező képzések)
Felvételi pontok:
 - oklevél minősítése alapján: 20 pont
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 70 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 5 pont
    - gyermekgondozás: 5 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont
 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 - sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

 

Intézményi vizsgák sajátos követelményei

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlenül az Intézménytől kérhető.

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló
dokumentum
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) M L Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása, motivációs

levél és/vagy önéletrajzMaster of Business Administration (MBA) (angol nyelven) M N


