
A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések 

A képzésért felelős szervezet:  
Vállalkozásfejlesztési Intézet 
Képzési terület: Gazdaságtudomány  
Szakfelelős oktató: Dr. Deutsch Nikolett 
Képzési idő félévekben: 2 félév 
Képzés nyelve: magyar 
Képzési helyszín: Budapest  
Tagozat: levelező
Képzési típus: hagyományos 

A program célja olyan szakemberek képzése, akik rendel-
keznek a kutatásfejlesztési és innovációs projektek mene-
dzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel 
és készségekkel, képesek a kutatási és innovációs területen 
működő szervezetek fejlesztési projektjeinek magas színvo-
nalú tervezésére, előkészítésére, megvalósítására, valamint 
az eredmények fenntartásához szükséges tevékenységek 
ellátására, képesek tudományos kutatómunkára és felké-
szültek a doktori képzésben való részvételre. A képzés célul 
tűzi ki továbbá, hogy az intézményi és a vállalati környe-
zet metszéspontjában megvalósuló kutatásfejlesztési és 
innovációs projektek menedzseléséhez szükséges átfogó 
és interdiszciplináris (szakpolitikai, jogi, intézményi, in-
nováció- és projektmenedzsment) elméleti és módszertani 
ismereteket nyújtson, nagy hangsúly fektetve a nemzetközi 
környezetben, az intézményközi hálózatokban való sikeres 
működéshez szükséges képességek megszerzésére. 

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN 
SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE: 
kutatási és innovációs menedzser/kutatási és innováci-
ós szakközgazdász 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 
 ► Kutatási és innovációs menedzser szakon: 

bármely képzési területen legalább alapképzésben 
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 

 ► Kutatási és innovációs szakközgazdász 
szakon: gazdaságtudományok képzési területen 
legalább alapképzésben (korábban főiskolai 
szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász 
szakképzettség.  

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK: 

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

 ► szakmai önéletrajz 
 ► motivációs levél 
 ► szóbeli motivációs elbeszélgetés 

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ  

KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?  
A képzést azoknak ajánljuk, akik államigazgatásban 
vagy felsőoktatási intézményeknél kutatásfejlesztési 
és innovációs projektek menedzselésével foglalkoznak, 
valamint kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységet 
folytató vállalatok, kutatóközpontok, akcelerátorok 
munkatársai. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges  

Önköltség a képzésen: 495.000.- Ft/félév.  

Early bird kedvezmény:  
akár -10% 2022. július 15-ig történő 
jelentkezés esetén (a képzés ideje alatt, 
minden félévben) 

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

A SZAK TARTALMI KÉRDÉSEIVEL 
KAPCSOLATBAN: 
Szakfelelős: Dr. Deutsch Nikolett 
nikolett.deutsch@uni-corvinus.hu 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakira-
nyu-tovabbkepzes#kutatasi-es-innovacios-mene-
dzser-kutatasi-es-innovacios-szakkozgazdasz 
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Kutatási és innovációs  
menedzser/Kutatási és  
innovációs szakközgazdász 
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