
A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések 

Képzési terület: Gazdaságtudomány 
Szakfelelős oktató: dr. Gelei Andrea
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: magyar
Képzési helyszín: Budapest 
Tagozat: levelező 
Képzési típus: hagyományos

Az elmúlt évek kritikus eseményei, mint a Covid-19 
járvány, és legújabban az orosz – ukrán háború okozta 
ellátási problémák minden korábbi eseménynél 
erőteljesebben hívják fel a figyelmet a globális ellátási 
hálózatok sérülékenységére Az ellenállóképes, agilis, 
robusztus jelzők mellett ma már gyakran az ellátási 
hálózatok életképességének fenntartása a feladat. 
Elkerülhetetlenné vált ezeknek komplex struktúrák-
nak az újragondolása. A változások célja a stabilitás, 
az alkalmazkodóképesség, rugalmasság növelése, de a 
költséghatékonyság is fontos elvárás marad. A sokszor 
első látásra ellenmondó elvárások közötti választás 
komoly kihívás elé állítja a vállalati szakembereket. 
A megfelelő válaszok megtalálásához szükség van új 
üzleti vízióra, szakmai tudásra és vezetői képességekre. 
Ezek megszerzésében segít a képzés. 

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN 
SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE: 
ellátási lánc fejlesztő, ellátási lánc fejlesztő szakközgaz-
dász (közgazdasági alapdiploma esetén)

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 
 ► Ellátási lánc fejlesztő szakképzettség 

esetén: A képzésire jelentkezhet bármely képzési 
területen legalább alapképzésben (korábban 
főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel;

 ► Ellátási lánc fejlesztő szakközgazdász 
szakképzetség esetén: A képzésire jelentkezhet 
a gazdaságtudományok képzési területen 
legalább alapképzésben (korábban főiskolai 
szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász 
szakképzettség;

 ► Továbbá mindkét esetben szükséges az ellátási 
lánc bármely területén legalább kétéves 
munkatapasztalat igazolása és részvétel felvételi 
elbeszélgetésen.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK:

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

 ► A kétéves munkatapasztalatot igazoló 
dokumentum

 ► Önéletrajz
 ► Motivációs levél 

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ 
KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK? 
Mindenkinek, aki: 

 ► meg akarja érteni a mai glokális és digitális 
gazdaság logikáját, mozgatórugóit; 

 ► ismerni szeretné a nemzetközi ellátási láncok 
gazdasági összefüggéseit és az azokból adódó 
fejlesztési lehetőségeket;  

 ► nemzetközi nagyvállalatnál dolgozik, 
és érteni szeretné feladatainak tágabb 
összefüggésrendszerét; 

 ► hazai, a nemzetköziséges útjára lépett, vagy azt 
fontolgató középvállalatnál dolgozik és fontos 
számára az ehhez szükséges szakmai ismeretek 
bővítése; 

 ► munkakörében szüksége van olyan szakmai 
támogatásra, mely segítségével komplex fejlesztési 
projekteket képes megvalósítani. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Önköltség a képzésen: 455.000.- 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. Gelei Andrea 
andrea.gelei@uni-corvinus.hu
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakira-
nyu-tovabbkepzes#adatvezerelt-ellatasilanc-menedzsment
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Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment/
Adatvezérelt ellátásilánc-menedzsment 
szakközgazdász
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