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A szak megnevezése: 
projektmenedzsment (fővállalkozás) szakközgazdász/ 
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Képzési terület:  
gazdaságtudomány

Képzési idő félévekben:  
4 félév

Képzés nyelve:  
magyar

Telephely:  
Budapest

Tagozat:  
levelező

Képzési típus:  
hagyományos

A szakon folyó képzés biztosítja azoknak az ismeretkö-
röknek az elsajátítását, amelyek szükségesek a projektek 
környezetének megértéséhez, a projektek kialakításához 
és azok sikeres teljesítéséhez. Olyan, módszertanilag 
megalapozott közelítésmódot alkalmaz, amely minden 
projekttípus esetén alkalmazható projektvezetési felké-
szültséget biztosít, nemcsak az egyes projektek vezetésére 
vonatkozóan, hanem az egyidejűleg több projektért 
felelős vezetői feladatok ellátására is. A képzés hangsúlyt 
fektet a projektvezetési mesterséghez szükséges vezetői 
készségek fejlesztésére, valamint a projektek kialakítását 
és teljesítését elősegítő alapvető közgazdasági és menedzs-
ment ismeretek biztosítására is.

A képzés két stratégiai partnere az Óbuda Group és  
a Magyar Projektmenedzsment Szövetség. Bevonásuk-
nak köszönhetően a hallgatók a mindennapi gyakor-
latban is alkalmazható tudást kapnak, az elméleti 
ismeretek kiegészülnek a nagyméretű beruházási  
(építőipari, közlekedési, logisztikai) projektek mene-
dzselési gyakorlati eseteivel. A stratégia partnerek 
oktatók delegálásával, esettanulmányok beépítésével  
és speciális témákra eseti vendégelőadók meghívásával 
is hozzájárulnak a képzés egyediségéhez.

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN 
SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE:
projektmenedzsment szakközgazdász/
projektmenedzsment specialista

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY:
 ► projektmenedzsment szakközgazdász szakon: 

gazdaságtudományok képzési területen  
legalább alapképzésben (korábban főiskolai  
szintű képzésben) szerzett közgazdász oklevél

 ► projektmenedzsment specialista szakon:  
bármely képzési területen legalább alapképzésben 
(korábban főiskolai szintű képzésben)  
szerzett oklevél

A felvételhez szóbeli felvételi vizsga  
(motivációs és szakmai elbeszélgetés) kapcsolódik.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK:

 ► felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar  
és (ha van) angol nyelvű oldala

 ► szakmai önéletrajz
 ► motivációs levél

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ

KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?
A szakot elsősorban olyan szakembereknek 
ajánljuk, akiknek már van tapasztalatuk projektek 
lebonyolításában, előkészítésében és menedzselésében. 
A képzés a magyar munkanyelvű vállalkozások, 
szervezetek és intézmények szakembereit célozza, 
mindazokat, akik részt vesznek kisebb-közepes 
projektek, de akár nagyméretű beruházási- és 
fejlesztésiprojektek tervezésében, lebonyolításában.

A képzés finanszírozási formája:
önköltséges.

Az önköltség díja: 420.000 Ft/félév
(A beiratkozás regisztrációs díja: 9.000,- Ft)

Kollégáink a jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu
e-mail címen várják esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Projektmenedzsment
(fővállalkozás) szakközgazdász/specialista
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