Nagyberuházási
projektmenedzsment szakközgazdász/
Nagyberuházási projektmenedzser

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

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY:
►

►

►

nagyberuházási projektmenedzsment
szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok
képzési területen legalább alapképzésben
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett
közgazdász oklevél
nagyberuházási projektmenedzser szakon:
bármely képzési területen legalább alapképzésben
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett
oklevél
A felvételhez szóbeli felvételi vizsga (motivációs és
szakmai elbeszélgetés) kapcsolódik.

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ
KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?
A szakot elsősorban olyan szakembereknek ajánljuk,
akiknek már van tapasztalata nagyberuházási projektek lebonyolításában, előkészítésében és menedzselésében. A képzés a magyar munkanyelvű vállalkozások,
állami és önkormányzati szervezetek és intézmények
szakembereit célozza, mindazokat, akik részt vesznek
nagyméretű beruházási- és fejlesztési projektek tervezésében, lebonyolításában. A képzésen elsajátítható
projektmenedzsment ismereteket hasznosítani tudják
azok is, akik kisebb-közepes projektekben dolgoznak,
vagy azokat vezetik.
A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 460.000.- Ft/félév.
Early bird kedvezmény:
akár -10% 2022. július 15-ig történő
jelentkezés esetén (a képzés ideje alatt,
minden félévben)
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nagyberuházási projektmenedzsment szakközgazdász/
nagyberuházási projektmenedzser

►
►

felsőfokú végzettséget igazoló oklevél magyar és
(ha van) angol nyelvű oldala
szakmai önéletrajz
motivációs levél
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A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN
SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE:

►

NY

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik
a projektmenedzsment elméleti és gyakorlati tudásbázisára építve képesek nagyméretű beruházási projektek
előkészítését, tervezését és megvalósítását hatékonyan
menedzselni. Ennek a célnak az eléréséhez a képzés
kiemelt figyelmet fordít a releváns szakmai és vezetői
kompetenciák megalapozására és fejlesztésére.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES
DOKUMENTUMOK:

EA

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

VEZMÉ

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

A SZAK TARTALMI KÉRDÉSEIVEL
KAPCSOLATBAN:
Szakfelelős: Jelen Tibor
tibor.jelen@uni-corvinus.hu
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes#nagyberuhazasi-projektmenedzsment-szakkozgazdasz-2022-oszen-indul

A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések

