
A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések 

A képzésért felelős szervezet: Informatika Intézet 
Szakfelelős oktató: Dr. habil Pintér Éva 
Képzési terület: gazdaságtudományok 
Képzési idő félévekben: 2 félév 
Képzés nyelve: magyar 
Telephely: Budapest 
Tagozat: levelező 
Képzési típus: hagyományos 

Munkája során egyre több digitális termék és 
szolgáltatás veszi körül? Cégvezetőként vagy 
beosztottként szeretné látni, milyen lehetőségeket rejt 
Ön számára a digitalizáció a pénzügyi területen?  
A digitalizáció, a pénzügyi szektor innovációi, a banki 
szektor szabályozási keretrendszerének folyamatos 
változása és bővülése, a technológiai infrastruktúra 
fejlődése olyan kiegészítő kompetenciák megszerzését 
igényli, amely minden cégvezető, menedzser, szakmai 
vezető számára egyre kevésbé nélkülözhető. Egy 
képzés akkor értékes, ha olyan új ismeretekkel 
és gyakorlati képességekkel bővíti a meglévő 
szakmai tudást, amellyel az ellátandó feladatokat 
hatékonyabban tudjuk elvégezni, jobb rálátással 
tudunk partnereinkhez kapcsolódni. Hitelessé pedig 
akkor válik, ha olyan szakemberek támogatásával 
szerezzük meg a tudást és kompetenciákat, akik adott 
területen elismertek, és a szakmai, szabályozási és 
infrastruktúra kialakításában maguk is részt vesznek. 
Mi ezt biztosítjuk a képzésünk során.

A szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése: FINTECH menedzsment specialista/ 
FINTECH menedzsment szakközgazdász

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 
 ► FINTECH menedzsment specialista szakon: 

bármely képzési területen legalább alapképzésben 
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett 
oklevél 

 ► FINTECH menedzsment szakközgazdász szakon: 
bármely képzési területen legalább alapképzésben 
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett 
oklevél és közgazdász szakképzettség 

 ► Részvétel felvételi elbeszélgetésen 

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK: 

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

 ► szakmai önéletrajz 
 ► motivációs levél

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ 

KINEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK? 
A szakot a bankoknál és háttérintézményeinél,  
a Magyar Nemzeti Banknál dolgozóknak ajánljuk 
elsősorban. Illetve minden olyan pénzügyi cég 
munkavállalóinkak, ahol a digitális transzformáció 
kulcsfontosságú, az innovációs és a digitális vezetőt 
és csapatát pedig jelenlegi munkavállalóik képzésével 
építenék fel. 

A képzés finanszírozási formája: önköltséges 
Önköltség a képzésen: 465.000.- Ft/félév 

Early bird kedvezmény: 
2022. december 15-ig történő jelentkezés 
esetén az önköltség 425.000.- Ft/félév  
(a képzés ideje alatt, minden félévben)

További kérdés esetén: 
jelentkezes.part.time@uni-corvinus.hu 
+36 30 812 7085  

A szak tartalmi kérdéseivel kapcsolatban: 
Szakfelelős: Dr. habil Pintér Éva, 
eva.pinter@uni-corvinus.hu 
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