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1. Az Egyetem alapadatai:  

Egyetem hivatalos megnevezése: Budapesti Corvinus Egyetem II.   
Az Egyetem rövidített megnevezése: CORVINUS   
Az Egyetem angol nyelvű megnevezése: Corvinus University of Budapest 
Az Egyetem székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.   
Az Egyetem telephelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.   
Az Egyetem székhelyen kívüli képzési helyei:   

Románia, 530104 Hargita Csíkszereda, Szabadság tér 1.   
Szlovákia, 945 01 Komárno, Dunájske nábrežie 12.   

Az Egyetem intézményi azonosítója: FI43814 
Az Egyetem hivatalos honlapjának címe: www.uni-corvinus.hu   
Az Egyetem fenntartója: 

Fenntartó neve: Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány   
Fenntartó székhelye: 1093 Budapest, Fővám tér 8.  
Fenntartó nyilvántartási száma: 01-01-0012775 

 

2. Az Egyetem általános jellemzői: 

A Budapesti Corvinus Egyetem négy képzési szinten kínál kiváló oktatást. Az 
alap-, mester- és MBA képzés mellett számos szakirányú továbbképzés kö-
zül is választhatnak az Egyetemünkre jelentkezni kívánó jövendőbeli hallga-
tók.   

Alapképzési szinten a gazdasági- és társadalomtudományi terület képzései 
közül kerülnek ki a legnépszerűbb szakok, mint a gazdálkodási és menedzs-
ment, vagy éppen a nemzetközi tanulmányok. A szakok listája és bővebb in-
formáció ezen a linken érhető el.  

Mesterképzési szinten szintén egyedülállóan színes a paletta, a hallgatók 
olyan populáris szakokon folytathatják egyetemi tanulmányaikat, mint a 
nemzetközi tanulmányok, vezetés és szervezés, illetve szociológia. A mester-
képzési szintről bővebben ezen a linken tájékozódhatsz.  

Az MBA mesterképzési szak célja olyan közgazdász szakemberek szakembe-
rek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszer-
zett ismereteik birtokában képesek a szervezetek, vállalkozások fennmara-
dását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására. A Budapesti 
Corvinus Egyetem jelenleg Executive, Full-time és Fudan-Corvinus Double 
Degree MBA programot kínál, amelyekről részletesen az alábbi linken tá-
jékozódhatsz.  

A Budapesti Corvinus Egyetem több szakirányú továbbképzése nyújt lehető-
séget az adott területen elmélyülni kívánok számára. A képzés végén 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/ba-bsc
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/ma-msc/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/mba/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/mba/
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speciális szakirányú tanúsító oklevelet kapnak a hallgatók. Az alábbi linken 
részletes információk érhetők el a szakirányú továbbképzésekkel kapcsolato-
san.  

Az egyetemre önköltséges finanszírozásra lehet felvételt nyerni. A hallgatók 
a felvételi eljárás keretében Corvinus Ösztöndíjra pályázhatnak. Az elnyert 
Ösztöndíjra való jogosultságot évente vizsgálja felül az egyetem. 

A Corvinus ösztöndíjról bővebben ezen a linken tájékozódhatsz. 

A doktori képzéseinkről ezen a linken tájékozódhatsz. A doktori képzések 
állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozással is elvégezhetőek. 

3. A tanév időbeosztása 

A 2020/2021. tanév általános időbeosztása: 

 

Általános tanévidőbeosztás 

2022/2023.őszi félév 

Regisztrációs időszak 2022.08.29.-2022.09.11. 2 hét 

Szorgalmi időszak 2022.09.05.-2022.12.18. 14 hét  

Vizsgaidőszak 2022.12.19.-2023.01.22. 4 hét 

Záróvizsgaidőszak  2023.01.16.-2023.01.29. 2 hét 

2022/2023. tavaszi félév 

Regisztrációs időszak 2023.02.06.-2023.02.19. 2 hét 

Szorgalmi időszak 2023.02.13.-2023.05.26. 14 hét 

Vizsgaidőszak 2023.05.30.-2023.06.25. 4 hét 

Záróvizsgaidőszak  2023.06.19.-2023.07.02. 2 hét 
 
 

2022/2023. tanév kezdő és vég dátumai  

2022/2023 tanév őszi félév első napja 2022.08.29. 

2021/2023 tanév őszi félév utolsó napja 2023.01.29. 

2022/2023 tanév tavaszi félév első napja 2023.02.06. 

2022/2023 tanév tavaszi félév utolsó napja 2023.07.02. 

 

A részletes tanévidőbeosztásról ezen a linken tájékozódhatsz. 

  

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/szakiranyu-tovabbkepzes
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/hello-corvinus/corvinus-osztondijprogram/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kepzes/doktori-kepzes/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/fontos-datumok-bankszamlaszamok/
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4. A Hallgatói Követelményrendszer 

A hallgatói Követelményrendszer részei: 

• Felvételi szabályzat 

• A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott elsőfokú kérel-
mek és a jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendje 

• Tanulmányi és vizsgaszabályzat 

• Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 

• Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi esélyegyenlőségét biz-
tosító szabályzat 

• Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat 

• Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat 
A Hallgatói követelményrendszerről ezen a linken tájékozódhatsz. 

5. A hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, az intéz-
ményi mobilitási, illetve fogyatékossággal élő hallgatókkal 
foglalkozó koordinátorok elérhetősége tevékenysége, in-
formációk a tanulmányi tanácsadásról az életpálya-ta-
nácsadásról, a beiratkozásról, bejelentkezésről:  

Hallgatói Szolgáltatások 

5.1. A Hallgatói Szolgáltatások küldetése 

Olyan élményt nyújtunk a jelenlegi, jövőbeni és korábbi hallgatók számára, amely 
messze túlmutat az elvárásokon és az egyetemi kereteken, annak érdekében, hogy 
Közép-Európa legjobb és legkedveltebb képzőintézménye legyünk. 

Működésünket… 
1. …a hallgatóközpontú hozzáállás… 
2. …az együttműködés és csapatmunka… 
3. …az őszinteség és nyitottság a visszajelzésekre… 
4. …a sikerek megünneplése és elismerése… 
jellemzi. 

 

 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szervezet/szolgaltato-terulet/#null_2


 

5.2. A Hallgatói Szolgáltatások szervezeti felépítése 

5.2.1. Hallgatói Szolgáltatások – Organogram 
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5.2.2. Hallgatói Szolgáltatások szervezetei 
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5.3. Tanulmányi ügyintézés 
 

Törekszünk arra, hogy a tanulmányi ügyintézés minél gyorsabb és zökkenő-

mentesebb lehessen. A hallgatói visszajelzések alapján folyamatosan fej-

lesztjük a területet, ezért az aktuálisan elérhető ügyintézési módokról érde-

mes az Egyetem honlapján tájékozódni. 

INTÉZD ONLINE! – Digitális Self-Care platform 
 

Az Intézd Online platform használatával már a kezdőlapon elérhetőek a leg-

fontosabb tanulmányi ügyek, ahol dinamikusan kereshetőek a témák, amit a 

kulcsszavas keresés is megkönnyít. 

Szintén egyszerűsíti a navigációt a kiemelt kategóriák és szócikkek funkció, 

ahol az éppen aktuális témákat lehet megtalálni. 

Már a kezdőlapon elérhetőek az aktuális ügyeid és azok státuszai, illetve idő-

pontot is lehet foglalni, az olyan összetettebb problémák megoldására, 

amikre esetleg a Hallgatói Térben nincs lehetőség. 

 

 
 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/ugyfelfogadas/
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5.4. Gólyainformációk 
 

Minden, a beiratkozással, gólyatáborral, a legfontosabb teendőkkel kapcso-
latos információt az alábbi linken elérhető honlapon foglaltunk össze a gó-
lyák számodra, ez az a csatorna, amit kérjük, hogy folyamatosan figyeljetek!  

Corvinusos lettem 
 

6. A Záróvizsgára való jelentkezés rendje 

A záróvizsgára való jelentkezés rendjéről, a záróvizsga részeiről a 
Hallgatói Követelményrendszer Tanulmányi Vizsgaszabályzatából és 
a képzési programokból tájékozódhatsz. 

 

7. Egyetemi díjak, önköltségek: 

Az egyetemi díjak és önköltség összegéről a Hallgatói Követelmény-
rendszer Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 2. sz. mellékletből 
tájékozódhatsz. 

8. A kollégiumiokról ezen a linken tájékozódhatsz. 
9. A könyvtári szolgáltatásokról ezen a linken tájékozód-

hatsz. 
10. A sportolási lehetőségekről, a szabadidős tevékenysé-

gekről ezen a linken tájékozódhatsz. 
 

//www.uni-corvinus.hu/post/landing-page/corvinusoslettem/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/kollegiumok/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/egyetemi-konyvtar
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/egyetemi-konyvtar
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/sport-es-egeszseg/

