Nemzetközi projektmenedzser/
Nemzetközi projektmenedzsment
szakközgazdász

A SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN
SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE:
nemzetközi projektmenedzser, nemzetközi projektmenedzsment szakközgazdász
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Nemzetközi projektmenedzser képzésen:
bármely képzési területen legalább alapképzésben
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett
oklevél
Nemzetközi projektmenedzsment
szakközgazdász képzésen:
gazdaságtudományi képzési területen legalább
alapképzésben (korábban főiskolai szintű
képzésben) szerzett oklevél és közgazdász
szakképzettség
Szóbeli elbeszélgetés, ahol a jelölt
projekttapasztalatára, nyelvtudására és
motivációjára fókuszálunk.

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ
KIKNEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK?
A képzésre elsősorban azok jelentkezését várjuk, akik
szeretnének a stabil elméleti alapok mellett a gyakorlatban is hasznosítható tudásra szert tenni. Így bátran
ajánljuk a képzést azoknak, akik szeretnének a későbbiekben projektvezetőként dolgozni, vagy projektvezetői
tudásukat bővíteni. Az átadott ismeretek hatékony
elsajátításához legalább 1-2 éves projekt(ek)ben szerzett
(nem feltétlen projektvezetői) tapasztalat vagy vezetőképzésben való részvétel szükséges.
A képzés finanszírozási formája: önköltséges
Önköltség a képzésen: 595.000.- Ft/félév.
Early bird kedvezmény:
akár -10% 2022. július 15-ig történő
jelentkezés esetén (a képzés ideje alatt,
minden félévben)
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szakmai angolnyelvű önéletrajz (kitérve a
projektekben szerzett tapasztalatokra)
nyelvvizsgabizonyítvány (ha van)
felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNY:
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A PMI Budapest, Magyar Tagozat együttműködésével
megvalósuló szak célja olyan projektmenedzserek képzése, akik képesek a XXI. századi kihívásoknak megfelelve nemzetközi hagyományos és virtuális közegben
közepes komplexitású projekteket önállóan vezetni.
A képzés során az átfogó, modern és szakszerű elméleti
megalapozás mellett nagy hangsúly helyeződik a tanult
ismeretek gyakorlati alkalmazhatóságára, arra, hogy
a szakot elvégző szakemberek valóban alkalmazni is
tudják a tanultakat. A képzés tehát gyakorlatfókuszúan
ötvözi a klasszikus projektmenedzsment ismeretkörök
tanítását a modern kor elvárásaival.

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES
DOKUMENTUMOK:
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A képzésért felelős szervezet:
Budapesti Corvinus Egyetem
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Szakfelelős oktató: Dr. Blaskovics Bálint, PMP®
Képzési idő félévekben: 2 félév
Képzés nyelve: angol
Képzési helyszín: Budapest
Tagozat: levelező
Képzési típus: hagyományos

VEZMÉ

További kérdés esetén:
jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes#nemzetkozi-projektmenedzser

A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések

