Turisztikai fejlesztési
menedzser/Turisztikai
fejlesztési szakközgazdász
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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 a turizmusban dolgozó olyan szakembereknek
ajánljuk, akik ismereteiket szeretnék fejleszteni, korszerűsíteni, szakmai kapcsolataikat építeni. A közigazgatásban, pénzügyi intézményeknél dolgozóknak, akik
turisztikai beruházással és turisztikai fejlesztési projektekkel foglalkoznak, továbbá olyan szakembereknek,
akik saját vállalkozásukat menedzselnék a jövőben.
A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 475.000.- Ft/félév.
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turisztikai fejlesztési menedzser/ turisztikai fejlesztési
szakközgazdász

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

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY:

A SZAK TARTALMI KÉRDÉSEIVEL
KAPCSOLATBAN:

►

►

turisztikai fejlesztési menedzser szakon: bármely
képzési területen legalább alapképzésben
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett
oklevél.
turisztikai fejlesztési szakközgazdász szakon:
gazdaságtudományok képzési területen legalább
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Early bird kedvezmény:
akár -10% 2022. július 15-ig történő
jelentkezés esetén (a képzés ideje alatt,
minden félévben)
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A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN
SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE:

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES
DOKUMENTUMOK:
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A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek
a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új
attrakciók integrálásának követelményeivel. Képzés
során fejlesztik a szolgáltatás-és turizmusmarketing,
az online marketing és értékesítés ismereteiket. Átfogó
képet biztosítunk a MICE turizmus és a rendezvényszervezés világáról, a gyakorlatorientált, projektszemléletű megközelítésnek köszönhetően a szakemberek
megismerik a MICE ágazat alapvető folyamatait és
trendjeit, valamint elsajátítják a rendezvényszervezés
folyamatának lépéseit. Olyan térségi menedzsment,
fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és
tudást kínálunk, amely képessé teszi a végzett hallgatóinkat a mai követelményeknek megfelelő értékesítésre
és innovatív termékfejlesztésre, térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók
sikeresen működtetésére, a mai követelményeknek
megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk.

alapképzésben (korábban főiskolai szintű
képzésben) szerzett közgazdász oklevél.
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A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Szakfelelős oktató: Dr. Jászberényi Melinda
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési helyszín: Budapest
Tagozat: levelező
Képzési típus: hagyományos

Szakfelelős: Dr. Jászberényi Melinda
jaszberenyi@uni-corvinus.hu
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes#turisztikai-fejlesztesi-szakkozgazdasz-turisztikai-fejlesztesi-menedzser

A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések

