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Kedves leendő 
Hallgatónk!

A Corvinus az ország vezető egyeteme  
a gazdaság- és társadalomtudományok 
terén, de első az új alapítványi fenntar-
tású egyetemek sorában is. Az elmúlt 
három évben rengeteget dolgoztunk 
azért, hogy vezető modellváltó egye-
temként nemzetközi színvonalú képzést 
és oktatási környezetet biztosítsunk 
diákjainknak. 

Mi mindenben támogatjuk a tehetséget, 
hogy Te csak a tanulmányaidra koncent-
rálhass: már a bekerüléskor is kizárólag 
a tehetség számít. Corvinus Ösztöndíjjal 
térítésmentesen tanulhatsz, a tanulmá-
nyi ösztöndíj összege pedig akár  
havi 70 ezer forint is lehet. 

Nálunk a hallgató az első! Orientációs 
napokkal támogatjuk a gólyák beillesz-
kedését, online hallgatói ügyintézési 
rendszer és saját fejlesztésű MyCorvi-
nus applikáció vár, a modern, nyitott 
terű, coworkingre is alkalmas hallgatói 
irodában pedig mindig segítenek, ha 
bármiben elakadnál.  

Megújított szakjainkon valós vállalati 
példákat és feladatokat emeltünk be 
a tananyagba, projektalapú, gyakorla-
ti, kiscsoportos intenzív órákból álló 
képzéseket hoztunk létre, hogy nem-
zetközileg is versenyképes diplomát és 
piacképes tudást szerezhess. Tudtátok, 
hogy egy gazdasági szakon végzett 
corvinusos hallgató jelenleg egy teljes 
karrierút alatt várhatóan nettó 340 mil-
lió forint összkeresetre számíthat, amely 
110 millió forinttal több, mint az azonos 
szakokon végzettek országos átlaga? 
Képzéseink során célunk, hogy elsajá-
títsd a kritikus gondolkodás, a kreativi-
tás, a kommunikáció és a kollaboráció 
képességrendszerét – ezek birtokában, 
megszerzett tudásoddal együtt legyőz-
hetetlen leszel! 

A Corvinuson egy olyan különleges 
közösség tagjává válhatsz, akik lehet-
nek a világ bármely pontján, egymásra 
találnak: az egyetemi évek a naprakész 
tudás megszerzésén túl az életre szóló 
barátságokról, a kamatoztatható kap-
csolati tőkéről is szólnak. A változatos 
szakkollégiumok és diákszervezetek 
olyan lehetőségeket kínálnak erre, ami  
a világon egyedülálló.

ANTHONY RADEV
elnök

TAKÁTS ELŐD 
rektor

#együttalegjobbak

Ismerd meg  
a Jövő Campusát!

jovo-campusa.uni-corvinus.hu

2023 őszétől új hallgatóink is birtokba vehetik  
a Corvinus most épülő új oktatási és innovációs 
központját! Közösségi fókuszú kollégium, 
multifunkcionális sportközpont és park vár  
a Gellért-hegy oldalában!

Legyél te is az elsők között!
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Használd ki a megújult 
Corvinus előnyeit!

A Corvinus vezető pozíciót tölt be Ma-
gyarországon a felsőoktatási intézmé-
nyek között a gazdaság- és társadalom-
tudományi képzések területén. Az eddig 
elért eredményekkel azonban nem 
elégszünk meg, így az elmúlt időszakban 
számos újítást, fejlesztést valósítottunk 
meg. Célunk, hogy a szakterületünkön 
a közép-kelet-európai régió legmegha-
tározóbb egyetemévé váljunk. Nálunk 
nemcsak a legkiválóbb oktatóktól sze-
rezhetsz alapos és naprakész tudást,  
hanem széles kapcsolati hálót is kíná-
lunk.

HALLGATÓKÖZPONTÚ 
EGYETEM
Az Intézd Online tanulmányi ügyintéző 
rendszer révén csak néhány kattintás 
választ el a tanulmányaidat érintő 
kérdésekre adott választól, ha pedig 
személyes ügyintézésre van szükséged, 
a modern, nyitott terű magyar és nem-
zetközi hallgatói irodánkban kaphatsz 
segítséget. Tanulmányi ügyeidet és  
a legfontosabb egyetemi híreket pedig  
már a telefonodon is követheted  
a MyCorvinus applikáción keresztül.

NEMZETKÖZI SZÍNVONAL
Nem kell elhagynod az országot azért, 
hogy nemzetközi piacon is értékes 
tudást szerezz. Évről évre több idegen 
nyelvű képzési programot kínálunk, 
ahol nemzetközileg elismert külföldi 
professzoroktól tanulhatsz. A Corvi-
nuson tanuló sok külföldi diáknak 
köszönhetően nemzetközi környezetben 
tanulhatsz.

ÚJ ÉS MEGÚJULÓ SZAKOK
A Corvinus célja, hogy nemzetközileg is 
versenyképes tudást kapj, ami találkozik 
a munkaerőpiaci elvárásokkal. A hall-
gatói kompetenciákat projektalapú, 
gyakorlatias órák keretében fejlesztjük. 

TÉRÍTÉSMENTES KÉPZÉS
A megújult Corvinus minden jó képes-
ségű diák számára elérhető, mivel a Cor-
vinus Ösztöndíjprogrammal nem szűnik 
meg a térítésmentes képzés lehetősége. 

TÖBB MINT HÁROM ÉVVEL EZELŐTT AZ EGYETEM 
ÁLLAMIBÓL ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSÚ 
INTÉZMÉNNYÉ VÁLT, AMI SZÁMOS ELŐNYT ÉS 
LEHETŐSÉGET TEREMTETT SZÁMUNKRA. 
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Miért a Corvinus  
a legjobb választás?

Corvinusosnak 
lenni jó!

ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK, HOGY MIÉRT VÁLASSZ MINKET.

A nálunk szerzett diploma  
forintosítva is értékesebb.  
A gazdaságtudományi  
alapszakjainkon végzett  
hallgatók egy teljes karrierút 
alatt várhatóan nettó  
340 millió forint  
összkeresetre számíthatnak, 
ami 110 millió forinttal több, 
mint az azonos szakokon  
végzettek országos átlaga.* 

A Financial Times a világ száz 
legjobb üzleti képzése között 
listázza a  Corvinus Vezetés  
és szervezés mesterszakát,  
sőt, a karriertámogatásban  
a 9. helyen, ár-érték arány 
szempontjából pedig  
a 22. helyen végzett. Magyar-
országról egyedül a Corvinus 
képzése jutott be a válogatásba.  

Díjazzuk a tehetséget és  
a tudásszomjat, így  
hallgatóinkat kiemelkedő  
tanulmányi ösztöndíjjal  
jutalmazzuk. Az alapítványi 
finanszírozásnak köszönhetően 
akár havi 70 ezer forintot  
is kaphatnak azok, akik  
a legjobbak között vannak.

Nem kell külföldre menned,  
ha már egyetemi éveid alatt 
nemzetközi tapasztalatot 
szeretnél. Válogass külföldi 
részképzéseink és szakmai  
gyakorlataink között, hiszen  
5 kontinens összesen  
250 partneregyeteme  
közül biztosan megtalálod  
a legmegfelelőbbet. 

Az egyik legnagyobb büszkeségünk az  
egyedülálló, pezsgő diákélet, ami a Corvinuson  
vár rád. Összesen 7 szakkollégiumunk  
és több mint 30 diákszervezetünk a közös 
szakmai érdeklődés alapján toborozzák  
új tagjaikat, a szakmai programok mellett  
pedig az életre szóló barátságok és a legjobb 
bulik is garantáltak!

* A módszertan itt érhető el: https://tinyurl.com/2p4wa2ej

„A Corvinus nem csak egy egyetem, 
ahova tanulni járnak a hallgatók. 
Rengeteg más programot is kínál, 
hogy szakmailag fejlődhessünk,  
és egy igazán összetartó közösség  
részévé válhassunk. A Campuson  
7 szakkollégium és több mint  
30 diákszervezet várja  
a jelentkezőket, hogy együtt 
formálhassák az egyetemi életet.”

Weisz Lili Dorina 
Nemzetközi gazdálkodás 
alapképzés  

„Olyan képzésben részesülök, 
ami a világon bárhol megállná  
a helyét. Olyan tanárok 
tanítanak, akik elhivatottak, 
szakmailag kiemelkedőek és 
mindig nagyon kedvesek – név 
szerint is ismernek bennünket.”

Sáfi Lilla Tünde 
Gazdaság- és pénzügy- 
matematikai elemzés  
osztatlan képzés  

„A gyakorlatorientált oktatás 
azért nagyon jó szerintem, mert 
úgy kerülsz a munka világába, 
hogy nagyon sok szituációt 
és a szakterületedre jellemző 
feladatot már valamennyire 
ismersz, emiatt nem kell  
a nulláról kezdened a pályádat.”

Kovács Gergely 
Kommunikáció- és  
médiatudomány alapképzés  

KÍVÁNCSI VAGY ARRA, HOGY 
HALLGATÓI SZEMMEL MIÉRT 
A CORVINUS A LEGJOBB 
VÁLASZTÁS? TUDD MEG 
HALLGATÓINKTÓL!

SZERETNÉL KÉRDEZNI  
A HALLGATÓINKTÓL?
A szakos oldalainkon – amelyek  
a corvinusosleszek.uni-corvinus.hu 
oldalon keresztül elérhetőek – a „fordulj 
hallgatói nagyköveteinkhez” menüpont 
alatt felveheted velük a kapcsolatot.

https://tinyurl.com/2p4wa2ej
http://corvinusosleszek.uni-corvinus.hu
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Mindent a Corvinus 
Ösztöndíjról

MIBEN TÉR EL A CORVINUS ÖSZTÖNDÍJ  
AZ ÁLLAMITÓL? MENNYIRE BIZTOS, HOGY 
MEGTARTHATOD A KÉPZÉSED VÉGÉIG? 
ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK A LEGFONTOSABB  
TUDNIVALÓKAT A TÉRÍTÉSMENTES  
KÉPZÉSEINKRŐL.

Sok tekintetben hasonlít az állami 
ösztöndíjhoz, ugyanúgy tartalmazza 
például a képzés költségét, mint az 
állami ösztöndíj, de nem fedezi például 
a lakhatást, a megélhetést a tanulmá-
nyok ideje alatt, és ez sem jár automati-
kusan a tanulmányok befejezéséig. 

EGY ÉV UTÁN ÚJRA ESÉLYT 
KAPHATSZ
A Corvinus Ösztöndíj nem a teljes  
képzésre jár automatikusan, hanem 
ha az őszi szemeszterben kezded meg 
tanulmányaidat, akkor az első tanévre.  
Az Egyetem ugyanis minden tanév 
végén a tanulmányi eredmények alap-
ján rangsort állít fel, amely alapján a 
következő tanévben azok kerülnek be 
az ösztöndíjas helyekre, akik az előző 
tanévben a legjobban teljesítettek.

Ha tehát rosszabbul sikerül az érettsé-
gid, de bekerülsz önköltséges helyre és 

TULAJDONKÉPPEN MI IS  
A CORVINUS ÖSZTÖNDÍJ? 
A Corvinus 2019 júliusa óta alapít ványi 
fenntartású intézményként működik, 
így az állami ösztöndíjas képzés helyett 

az első tanévben jól teljesítesz,  
a második tanévre eséllyel pályázhatsz 
ösztöndíjra.

A tanév végi rangsoroláskor – ahhoz, 
hogy benyújthasd a pályázatod a Cor-
vinus Ösztöndíjra – legalább 3,80-as, 
kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag 
szükséges, a két félév alatt teljesített 
kreditek számának pedig legalább  
46 kreditnek kell lennie. A fenti szem-
pontok alapján az Egyetem évfolyamon-
ként és képzésenként rangsort készít, 

szerettünk volna egy kedvezőbb  
alternatívát nyújtani a hozzánk  
jelentkező hallgatóknak. Így született 
meg a Corvinus Ösztöndíj, ami egy  
teljesítményalapú ösztöndíj, teljesen  
új rendszerben. 

A tanév végén esedékes 
felülvizsgálatok során  
nem csökken azok 
aránya, akik az adott  
szakon Corvinus
Ösztöndíjat kapnak.

HOGYAN JELENTKEZZ
A FELVÉTELI SORÁN  
CORVINUS ÖSZTÖNDÍJAS 
HELYRE?
Ha szeretnéd igénybe venni a Corvinus Ösztöndíjat,  
akkor a 2023/2024. tanév őszi félévére vonatkozó 
felvételi  leadásakor a képzésen az „A” finanszírozási 
formát kell megjelölnöd. Ha a felvételi során az adott 
képzésen eléred az Egyetem által meghatározott 
felvételi ponthatárt ebben a finanszírozási formában,  
és az őszi szemeszterben kezded meg  
a tanulmányaidat,  akkor automatikusan  
jogosulttá válsz a Corvinus Ösztöndíjra  
az első két félévben.
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Educatio kiállítás

Látogasd meg a standunkat 
és tudj meg mindent  
az alapképzéseinkről!

#együttalegjobbak!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  
corvinusosleszek.uni-corvinus.hu

és a következő tanévben a legjobban 
teljesítő hallgatók tanulhatnak térítés-
mentes képzésen.  

JÓ ESÉLLYEL MEGTARTHATOD 
AZ ÖSZTÖNDÍJAD
Jó, ha tudod, a tanév végén esedékes  
felülvizsgálatok során nem csökken azok 
aránya, akik az adott szakon Corvinus 
Ösztöndíjat kapnak. 

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEN 
IS TÉRÍTÉSMENTESEN 
TANULHATSZ
Nem jár többletköltséggel, ha angol nyelvű 
képzésre jelentkezel, hiszen nem kell 
idegen nyelvi hozzájárulást fizetned.

NINCS RÖGHÖZ KÖTÉS 
Az állami ösztöndíjas képzések feltétele, 
hogy a végzés utáni 20 évben ugyanany-
nyi évet kell Magyarországon dolgoz-

nod, ahány évig tartott a képzésed, 
különben vissza kell fizetned a képzés 
költségét. Nálunk ilyen feltétel nincs, 
tehát az Egyetem elvégzése után nyitva 
áll előtted az egész világ. 

NEM CSÖKKEN AZ ÁLLAMI 
ÖSZTÖNDÍJAS FÉLÉVEID 
SZÁMA
Minden hallgató jogszabályban meg-
határozott maximális számú állami 
ösztöndíjas félévre jogosult, ám mivel 
a Corvinus Ösztöndíj egy alapítványi 
támogatás, így az itt töltött féléveiddel 
nem csökkent az állami ösztöndíjas 
féléveid száma. Nemcsak a corvinusos 
képzésed után használhatod szabadon 
az állami ösztöndíjas féléveidet,  
de akkor is pályázhatsz Corvinus  
Ösztöndíjra, ha már éltél az állami  
ösztöndíj lehetőségével. 

Az állami ösztöndíjas féléveidet  
szabadon felhasználhatod további  
tanulmányok folytatására

HÁNYAN KAPHATJÁK
MEG AZ ÖSZTÖNDÍJAT?

2022-ben a nappali alapszakra felvett 
hallgatók csaknem 70%-a, a nappali 

mesterképzésre felvett hallgatóknak 
pedig a 90%-a tanulhat 
térítésmentesen a Corvinuson.

Ha kíváncsi vagy az előző  
éves ponthatárokra,  

lapozz a 32. oldalra!
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Nem kell félned  
az érettségitől!

TANULJ VELÜNK, CORVINUSOS HALLGATÓKKAL!

17–18 évesen hozod meg életed első nagy döntéseit: hová menjek továbbtanul-
ni? És hogyan fogok egyáltalán felkészülni az érettségire, amitől a jövőm függ?  

Mi is átéltük ezt az időszakot, éppen ezért tudjuk, milyen tudás kell ahhoz, 
hogy elsajátítsd az érettségi tananyagot és bekerülj a Corvinusra. Mivel mi 
is nemrég érettségiztünk, tippeket és trükköket is tudunk adni a felkészü-
léshez és a vizsgákhoz. Továbbá mesélünk arról is neked, milyen  
a corvinusos diákélet!

A Studium Generalét mi, a Corvinus valamennyi képzési területéről össze-
gyűlt hallgatók alkotjuk. 

Miért érdemes velünk tartanod? A velünk készülő diákok több mint  
90 %-a került be az általuk választott felsőoktatási intézménybe. 

KÉSZÜLJ VELÜNK!
Mit is csinálunk pontosan? Októbertől májusig biztosítunk szombaton-
ként oktatást a Corvinus falai között, ahol 30–40 fős csoportokban vesszük 
át a teljes érettségi anyagot matematikából, történelemből és közgazdaság-
tanból. 
Nem a főváros közelében élsz? A Budapesttől távol élő diákoknak 
internetes felületeinken biztosítunk e-learning képzést. 

TESZTELD A TUDÁSODAT!
Évente egyszer megrendezzük az Országos Nyílt Próbaérettségi Napot, ame-
lyen a végzősök több helyszínen, valós vizsgakörülmények között mérhetik 
fel tudásukat. Az érettségi előtt nem sokkal rendezzük meg a Tavaszi Tábort, 
ahol 150 diák intenzíven készülhet a vizsgák előtti utolsó hajrában, a nyári 
szünetben pedig a Nyári Tábort, ami a leendő tizenkettedikesek számára 
gyakorlási lehetőség.  
  
Mindezt az országban egyedülálló módon teljesen ingyen nyújtjuk 
mindenkinek! 
  
Látogass el a Studium Generale Facebook oldalára és honlapjára, hogy ne 
maradj le a friss információkról! 
Legyél te is a diákunk, és készüljünk együtt az érettségire!
www.studiumgenerale.hu

A Corvinuson szerzett diplomával  
várhatóan

110 millió forinttal
többet kereshetsz teljes karriered során.*
Te mire költenéd?

Neked a Balaton a Riviéra?  
Legyen 

a hegyekben  
és a tóparton is
egy-egy nyaralód!

fordítsd az előnyt arra,  
ami igazán boldoggá tesz!

* A módszertan itt érhető el: https://tinyurl.com/2p4wa2ej

http://www.studiumgenerale.hu
https://tinyurl.com/2p4wa2ej
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Érettségi kisokos 
ELTÉVEDTÉL A FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 
ÚTVESZTŐJÉBEN, ÉS NEM TUDOD, HOGY MIBŐL 
ÉRETTSÉGIZZ? RÖVIDEN ÖSSZEFOGLALJUK SZÁMODRA 
A LEGFONTOSABBAKAT!

Az információk azokra 
vonatkoznak, akik  
2023 szeptemberében kezdik  
meg a tanulmányaikat.  
Ha pedig 2024-ben érettségizel, 
akkor a corvinusosleszek.uni-
corvinus.hu oldalon találod 
meg a rád vonatkozó felvételi 
információkat.

Alkalmazott közgazdaságtan, 
Gazdaság- és pénzügy-  
matematikai elemzés  
alapképzések

Kötelező az emelt szintű  
matematika, valamint egyet kell 
teljesítened az alábbiak közül 
legalább középszinten:

 ► gazdasági ismeretek
 ► egy idegen nyelv*
 ► történelem
 ► egy gazdaságtudományi 
szakmai előkészítő tárgy**

 ► egy gazdaságtudományi 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy***

 ► egy gazdaságtudomány 
ágazaton belüli speciali-
záció szakmai érettségi 
vizsgatárgy****

Gazdálkodási és menedzsment, 
Nemzetközi gazdálkodás, 
Pénzügy és számvitel 
alapképzések

Két tárgyat kell teljesítened 
legalább középszinten az alábbi 
listából, melyek közül az egyiket 
ajánlott emelt szintem letenned, 
tekintettel az elmúlt évek magas 
ponthatáraira:

 ► gazdasági ismeretek
 ► egy idegen nyelv*
 ► informatika
 ► matematika
 ► történelem
 ► földrajz
 ► egy gazdaságtudományi 
szakmai előkészítő tárgy**

 ► egy gazdaságtudományi 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy***

 ► egy gazdaságtudományága-
zaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsga-
tárgy****

Üzleti adattudomány

Kötelező az emelt szintű ma-
tematika, valamint egyet kell 
teljesítened az alábbiak közül 
legalább középszinten:

 ► gazdasági ismeretek
 ► történelem
 ► informatika

GAZDASÁG TUDOMÁNYI 
KÉPZÉSEK

Gazdaságinformatikus  
alapképzés

A matematika legalább közép-
szinten kötelező, és még egyet 
legalább középszinten választa-
nod kell az alábbiak közül. Egy 
emelt szintű érettségit minden-
képp teljesítened kell, ez lehet 
matematika, vagy a lenti listában 
szereplő tárgyak egyike. 

 ► fizika
 ► informatika
 ► közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan vagy 
elméleti gazdaságtan)

 ► gazdasági ismeretek
 ► közgazdaság ismeretek
 ► történelem
 ► informatikai szakmai elő-
készítő tárgy (informatikai 
alapismeretek)

 ► informatikai ágazati szak-
mai érettségi vizsgatárgy 
(informatikai ismeretek)

INFORMATIKA 
KÉPZÉS

Kommunikáció- és  
médiatudomány,  
Nemzetközi tanulmányok,  
Politikatudományok,  
Szociológia 
alapképzések

Kettőt kell választanod az alábbi 
tárgyak közül és az egyiket 
emelt szinten kell teljesítened:

 ► egy idegen nyelv  
(bármilyen)

 ► magyar nyelv és irodalom
 ► matematika
 ► társadalomismeret
 ► történelem

Filozófia, Politika, Gazdaság 
(PPE)  

Kettőt kell választanod az alábbi 
tárgyak közül és az egyiket 
emelt szinten kell teljesítened:

 ► magyar nyelv és irodalom
 ► matematika
 ► társadalomismeret
 ► filozófia
 ► történelem
 ► egy idegen nyelv*

TÁRSADALOM
TUDOMÁNYI  

KÉPZÉSEK

      * Választható idegen nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
    **  Gazdaságtudományi szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan vagy elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendég-
látás-idegenforgalom alapismeretek.

  ***  Gazdaságtudományi ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, 
kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, 
turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek.  

****  Gazdaságtudományi ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak: irodai ügyviteli ismeretek, 
idegennyelvű ügyviteli ismeretek.
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Nemzetközi lehetőségek 
a Corvinuson – Kitárul 
előtted a világ!

5 KONTINENSEN MINTEGY 250 PARTNERINTÉZMÉNYÜNK 
VÁR RÁD! TANDÍJMENTES KÜLFÖLDI TANULÁSI VAGY 
GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK VÁRNAK A KÉTHETES 
TANULMÁNYUTAKTÓL KEZDVE A FÉLÉVES, ÉVES KÜLFÖLDI 
TANULMÁNYI VAGY KUTATÁSI IDŐSZAKOKON ÁT EGÉSZEN 
A TELJES KÜLFÖLDI KÉPZÉSIG. 

KETTŐS DIPLOMA  
(DOUBLE DEGREE)
Kettősdiploma-programjaink  
lehetőséget biztosítanak, hogy ne csak  
a Corvinus, hanem ezzel párhuzamosan 
egy külföldi partnerintézmény képzését 
is elvégezd, így egyszerre két diplomát 
szerezhetsz. 

Programtól függően adott szemesztere-
ket tölthetsz külföldön és meghatáro-
zott tárgyakat kell teljesítened.  
A program rövidebb ideig  
tart, mintha a két egyetem képzését 
külön-külön végeznéd el. 

Alapszakosoknak: University of  
Bamberg, Kedge Business School  

Mesterszakosoknak: University of 
Groningen, Tilburg University,  
University of Liège, University of  
Passau, University of Palermo,  
Catolica Porto Business School,  
Babes-Bolyai University, Kedge  
Business School, North-Caucasus  
Federal University

CEEPUS 
Célországok: Kelet-Közép-Európába  
és Nyugat-Balkánra. 
 
Féléváthallgatás: 3–5 hónap. 

Rövid távú hallgatói mobilitás:  
1–2 hónap kifejezetten a szakdolgozat-
hoz kapcsolódó kutatás, labormunka, 
konzultáció. 

Öszöndíj: Mértéke célországonként 
változik. 

ERASMUS+
Célországok: Főleg Európán belüli 
országokba. 

Résztanulmányok: Külföldi felső-
oktatási partnerintézményben  
3–12 hónap között. 

Szakmai gyakorlat: Bármilyen szer-
vezetnél legfeljebb egy évre, a lehetőség 
akár abszolválás után is elérhető. 

Ösztöndíj: 540-700 Euro/hó,  
célországtól és mobilitási típustól függ.

Esélyegyenlőségi támogatás:  
250 Euro/hó

A CEMS Szövetség (The Global Alliance 
in Management Education, korábban 
Community of European Management 
Schools) egyetemek, multinacionális 
cégek és civil szervezetek nemzetközi 
együttműködése, amelynek Magyar-
országról egyedül a Corvinus tagja. 

A CEMS MIM program célja olyan 
nemzetközi szakemberek képzése, akik 
innovatív megoldásokat találnak az 
üzleti problémákra. Az egyéves képzés 
egyik felét a Corvinuson, a másikat 
egy külföldi partneregyetemen töltöd, 
illetve kötelező a külföldön eltöltött 
szakmai gyakorlat is. A képzés során fo-
lyamatosan kapcsolatba kerülsz a CEMS 
vállalati partnerekkel, így friss tudással 
és kiterjedt kapcsolati hálóval fejezheted 
be a programot. 

Az angol nyelvű Vezetés és szervezés 
mesterszakunkon a tanterved a CEMS 
MIM képzést is tartalmazza. Emellett 
számos más gazdaságtudományi mes-
terképzésünkről is jelentkezhetsz  
a CEMS programba. 

Jó, ha tudod előre, hogy a CEMS felvétel 
két fontos feltétele, hogy rendelkezz  
a megadott típusú felsőfokú angol  
nyelvvizsgával és egy, legalább  
3,5-ös minősítésű alapszakos  
diplomával. 

A világ legjobb üzleti képzéseit  
rangsoroló Financial Times szerint  
a CEMS képzéssel kiegészített  
diplomával 40 %-kal több fizetés vár rád, 
illetve garantált a gyorsabb elhelyezke-
dés is.

CEMS MASTER’S IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
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Garantáljuk 
a naprakész tudást!

2022-ben  
Magyarországon  
elsőként a Corvinus  
szerezte meg  
az AACSB  
akkreditációt.

Az akkreditációs logó azt jelenti, hogy 
a Corvinus nemzetközi mércével mérve 
is kiváló intézmény, amely elkötelezte 
magát a folyamatos fejlődés mellett, 
hogy lépést tartson a nemzetközi üzleti 
képzés gyors változásaival.  

A Corvinus célja a folyamatos fejlődés, 
és a nemzetközi elvárásoknak való meg-
felelés, amit az elnyert akkreditációk is 
igazolnak. 2022-ben Magyarországon 
elsőként a Corvinus szerezte meg az 
AACSB akkreditációt*.

INTÉZMÉNYI SZINTŰ 
NEMZETKÖZI 
AKKREDITÁCIÓINK:  

NEMZETKÖZI 
KÉPZÉSAKKREDITÁCIÓINK:  

 
Angol nyelvű Gazdálkodási és  
menedzsment alapképzés   

  
Corvinus-MSM-Seed Executive MBA, 
szakirányú továbbképzés 

  
Közgazdálkodás és közpolitika,  
mesterképzés  

Ahogy az oktatók a vizsgákon a hall-
gatókat, úgy minősítik az egyetemet 
a nemzetközi akkreditáló szervezetek. 
Nemzetközileg elismert egyetemnek 
lenni és a világ legjobb egyetemei közé 
tartozni viszont folyamatos munkát  
és fejlesztést igényel.

VILÁGSZÍNVONALÚ  
PÉNZÜGYI-BEFEKTETÉSI 
ISMERETEK 

 

A CFA Intézet a világ legnagyobb befek-
tetési szakembereket tömörítő szerve-
zete. A befektetői társadalom körében 
pedig a Chartered Financial Analyst, 
képesítés az üzleti etika és a legmaga-
sabb szakmai színvonal szimbóluma. 

A Budapesti Corvinus Egyetem, a CFA 
University Affiliation Program tagjaként 
garantálja, hogy a Pénzügy és számvitel 
alapszak és az angol nyelvű Master in 
Finance mesterszak képzési programja 
összhangban van a Chartered Financial 
Analyst minősítés megszerzéséhez szük-
séges tudásanyaggal. A képzések részt-
vevői alapszakon az első, mesterszakon 
mindhárom CFA vizsga tananyagának 
legalább 70 %-át elsajátíthatják, sőt 
a legjobb hallgatók a CFA ösztöndíjjal 
kedvezményesen tehetnek vizsgát.

A nemzetközi akkreditáció  
minősítést csak azok az  
egyetemek kaphatják meg,  
illetve tarthatják meg,  
amelyek biztosítják, hogy: 
 

 ► a képzési és tanítási módszerek 
követik a nemzetközi trendeket  

 ► a hallgatók naprakész és gyakorla-
tias tudást szerezzenek  

 ► a hallgatók szakmailag elismert 
nemzetközi oktatóktól  
és nemzetközi tapasztalattal  
rendelkező hazai oktatóktól  
tanulhatnak  

 ► a hallgatók nemzetközi környezet-
ben tanulhatnak  

 ► hallgatóbarát szolgáltatásokban 
részesülnek  

 ► a társadalom és a környezet iránt 
felelős szakembereket képeznek.  

A CORVINUS A NEMZETKÖZI AKKREDITÁCIÓK RÉVÉN 
BIZTOSÍTJA, HOGY ITTHON IS NEMZETKÖZILEG ISMERT 
ÉS ELISMERT DIPLOMÁT SZEREZHESS. 

* Az AACSB által 2022-ben akkreditált gazdaságtudományi alapképzéseink: Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és 
menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Gazdaságinformatikus, Pénzügy és számvitel, valamint Turizmus vendéglátás.
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Alkalmazott 
közgazdaságtan

Ismerd meg 
alapszakjainkat!

A CORVINUS ALAPKÉPZÉSEIT 
A KARRIERÚT ELSŐ 
LÉPÉSÉNEK MEGFELELŐEN 
ALAKÍTOTTUK KI. 
A MUNKAERŐPIACI 
TRENDEKET FIGYELEMBE 
VÉVE A CÉLUNK  
AZ UNIVERZÁLIS ÉS SZÉLES 
LÁTÓKÖRŰ SZAKEMBEREK 
KÉPZÉSE, AKIK 
MEGÁLLJÁK A HELYÜKET 
A GYAKORLATBAN.

A CORVINUS 
ALAPKÉPZÉSEINEK  
ELŐNYEI:

 ► projektközpontú oktatás
 ► nemzetközileg elismert oktatók
 ► A végzettek hat héten belül  

helyezkednek el*
 ► corvinusos diplomával akár 

30%-kal magasabb kezdőfizetésre 
számíthatsz, mint más egyetemek 
hallgatói*

További információkért  
látogass el a szakokat bemutató  
oldalainkra, amelyeket  
a corvinusosleszek.uni-corvinus.hu 
oldalon keresztül érsz el.

A szakról röviden: A gazdaság műkö-
désének megértéséhez fontos, hogy a le-
endő közgazdász képes legyen megfelelő 
kvantitatív módszerek használatával ada-
tokból információt „facsarni”, s a kapott 
eredményekből következtetést levonni. 
A matematika a logikus, tiszta struktúrá-
ján keresztül mind az információ adatok-
ból való kifacsarásában, mind a követ-
keztetések levonásában fontos szerepet 
játszik, és akkor még nem is beszéltünk 
a gazdasági folyamatok megismerésében, 
leírásában betöltött szerepéről.

Neked szól, ha érdekel a gazdaság 
működése, és később szeretnél izgalmas 
és hasznos munkát végezni. 

Ami lehetsz: biztosítási termékfejlesz-
tő, piacelemző, projektmenedzser, ingat-
lanpiaci szakértő, aktuárius, kockázat-
kezelő, oktatási szakértő, újságíró. 

Ízelítő a tantárgyakból: Játékelmélet, 
Vállalati pénzügyek, Pénz- és tőkepiac, 
Nemzetközi gazdaságtan, Statisztika, 
Ökonometria, Vállalatgazdaságtan.

SZABÓ-BAKOS ESZTER 
egyetemi docens, 
szakfelelős

Az Alkalmazott közgazdász adatokon 
alapuló választ keres fontos gazdasági 
kérdésekre. S mivel a kérdés 
megválaszolása tényleg fontos, a piac 
hajlandó ezért a tevékenységért jelentős 
összegeket fizetni, így a közgazdaságtannal 
való foglalkozás nemcsak izgalmas és 
hasznos, de még jövedelmező is. 

JÓ, HA TUDOD!

M
EGÚJULT

SZ A K

* A módszertan itt érhető el: https://tinyurl.com/2p4wa2ej

https://tinyurl.com/2p4wa2ej


Válaszd Nyugat-Európa 
kedvenc képzését! 
Filozófia, politika, gazdaság alapszak  
itthon csak a Corvinuson

20

Filozófia, Politika, 
Gazdaság (PPE)

A szakról röviden: A 21. század 
humán-, gazdaság-, és társadalomtu-
dományokra összpontosító egyetemén 
nem szakmákat, hanem tudáselemeket 
adunk át, amelyekből a jövő vezetői 
építkezhetnek, s amelyeket elképzelé-
seik szerint bővíthetnek. Nem kell már 
a középiskolában, esetleges információk 
alapján arról határoznod, hogy gazdasá-
gi vagy politikai tudásra lesz-e szüksé-
ged: erről még ráérsz dönteni miután 
mindkettővel megismerkedtél, úgy, hogy 
ehhez a filozófia, benne elsősorban az 
etika és a tudományfilozófia adja meg 
a szükséges humán távlatot.

Neked szól, ha érdekel a politika és 
a gazdaság (együtt)működése, egymásra 
gyakorolt hatása, ennek szellemi háttere 
és gyökerei. A szakot neked találtuk ki, 
ha érdekelnek a napjainkat meghatározó 
politikai és gazdasági döntések és ezek 
igazolása.

Ami lehetsz: Itt a helyed, ha valódi re-
formernek érzed magad, hiszen Európa 
szemléletformáló politikai szereplői és 
aktivistái közül is sokan a PPE-t válasz-
tották. 

Ízelítő a tantárgyakból: Eszmetörté-
net, A tudományos magyarázat logikája, 
Helyi és központi politikai döntéshoza-
tal, Összehasonlító politikatudomány, 
Makrogazdaságtani alapok, Demokrá-
cia- és vezetéselméletek, Etika, Meta-
fizika, Globális kormányzás és bizton-
ság, Fejlődés és egyenlőtlenség.

Specializációk: Három féléven át 
mindenki ugyanazt tanulja, utána a négy 
tárgycsoportból vagy modulból (állam és 
piac – kormányzás – globalizáció – etika) 
kettőt szabadon kombinálhatsz, így hat 
lehetséges specializáció közül választ-
hatsz: Politika és gazdaság, gazdaság-
politika és globalizáció összefüggései, 
Gazdaság és filozófia, Modern politikai 
problémák, Politika és filozófia, Modern 
társadalmi problémák.

VÁNYI ÉVA 
egyetemi docens,  
szakfelelős

 ► A szakot Magyarországon 
elsőként és egyedül  
a Corvinus indítja.

 ► Itt a helyed, ha nem csak 
egy tudományterületen 
hasznosítható tudást  
szeretnél.

 ► Három félév után négy, 
szabadon kombinálható 
tárgycsoport közül kettőt 
választva elkezdheted 
kialakítani saját további 
pályádat.

JÓ, HA TUDOD!

ÚJ SZAK
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M
EGÚJULT

SZ A K
Gazdálkodási és 
menedzsment

Gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés

A szakról röviden: Ne keresd a ko ráb-
ban megszokott Kereskedelem és mar-
keting, Turizmus-vendéglátás, Emberi 
erőforrások, Vidékfejlesztési agrármér-
nök alapszakokat, ugyanis ezek beleol-
vadtak a Gazdálkodási és menedzsment 
alapszakba: éppen azért, hogy legyen 
lehetőséged már egy meglévő alaptudás 
birtokában eldönteni, mivel is szeretnél 
foglalkozni, hogy aztán akár számos 
specializáció közül választhass a sza-
kon – és később, a mesterszakon tovább 
mélyítsd a tudásodat!

Neked szól, ha egy gyakorlatorientált, 
modern, munkáltatói igényekhez illesz-
kedő szakot keresel.

Ami lehetsz: a pénzügyes pozícióktól 
a marketinges vagy HR-es feladatkörö-
kig, a tanácsadástól a projektmenedzs-
mentig szabadon választhattok a mun-
kaerőpiaci lehetőségekből.

Ízelítő a tantárgyakból: Vállalatgaz-
daságtan, Stratégiai kommunikációs 
készségek, Vállalati pénzügyek, Marke-
ting, Globális hatalmi viszonyok.

Specializációk: Strategic analysis,  
Értékteremtő folyamatok menedzs-
mentje, Vállalat- és gazdaságelemzés, 
Vállalkozási, fenntarthatósági menedzs-
ment, Üzleti digitalizáció, Gazdasági 
jog, Digitális marketing, Marketingme-
nedzsment, Adatvezérelt HR-rendszerek, 
Tehetségmenedzsment, Turisztikai 
szolgáltatások menedzsmentje, Élmény-
tervezés a turizmusban, Agrobiznisz, 
Sportgazdaságtani, közcélú és nonprofit 
szervezetek menedzsmentje.

NAGY JUDIT 
egyetemi docens, 
szakfelelős

 ► Nem kell 18 évesen szakmát 
választanod! Olyan átfogó 
alapot adunk, amivel néhány 
félév után már el tudod 
dönteni, mivel is szeretnél 
foglalkozni, hogy aztán 
a szak egyedülállóan széles 
specializációs kínálatból 
választhass! 

 ► Csak nálunk: lehetőséged 
van akár két specializációt 
is elvégezni! 

 ► A legmodernebb gyakorla-
torientált képzést nyújt-
juk készségfejlesztő és 
projekt tárgyakkal.

 ► Minden eddiginél könnyebb 
külföldi cserefélévre menni! 
Sőt, ha az angol nyelvű kép-
zést választod, akár még 
egy extra diplomát is sze-
rezhetsz, például a KEDGE 
Business School kettős-
diploma-programjában.

 ► Az országban egyedülálló 
képzés elmélyült tudást, 
alapos ismereteket biztosít. 

 ► A hallgatók viszonylag 
kis létszáma a magyar 
felsőoktatásban megszo-
kottnál jóval szorosabb 
és intenzívebb tanár-diák 
kapcsolatot biztosít  
a képzésen.

 ► A 10 félév alatt egyenlete-
sebben és jobban el lehet 
osztani a tantárgyakat, 
ismereteket, azaz  
a „terhelést”. 

 ► A külföldi – esetleg több 
féléves – részképzés  
jobban beilleszthető  
a tantervbe.

JÓ, HA TUDOD!

JÓ, HA TUDOD!

O
SZ

TATLAN

KÉ P Z É S

A szakról röviden: A képzésünkön 
a helyed, ha olyan szakemberré sze-
retnél válni, aki magas szintű elméleti 
és módszertani ismeretei birtokában 
képes az önálló gondolkodásra, felelős 
döntéseket készít elő és hoz meg  
a közgazdasági és pénzügyi elemző, 
illetve kutatómunkában. A gazdasági 
képzések általános követelményeinél 
szélesebb körű és elmélyültebb mate-
matikai, statisztikai és adatelemzési 
alapozásban vár rád, az elsajátított is-
mereteket pedig informatikai eszközök 
segítségével alkalmazhatod összetett 
gazdasági és pénzügyi problémák meg-
oldására. Kiegyensúlyozott tantervünk 
biztosítja, hogy a gyakorlatban is jól 
hasznosítható ismereteket és kész-
ségeket sajátíts el, ezáltal piacképes 
diplomához juss.

Neked szól, ha szereted a matemati-
kát és érdekel, hogy milyen társadal-
mi, gazdasági és pénzügyi problémák 
megoldására alkalmazhatók a mate-
matikai és programozási ismeretek. Ha 
nem ijedsz meg a kihívásoktól, és hiszel 
abban, hogy nincs jobb befektetés, mint 
tudást szerezni az igazán nagy és nehéz 
kérdések megválaszolásához. 

Ami lehetsz: kockázatelemző, köz-
gazdasági elemző, tudományos kutató, 
banki szakember.

VIDOVICS-DANCS  
ÁGNES
egyetemi docens, 
szakfelelős

Ízelítő a tantárgyakból: Mikro-  
és makroökonómia, Analízis, Valószínű-
ségszámítás, Nemzetközi gazdaság-
tan, Vállalati pénzügyek, Numerikus 
pénzügyek, Játékelmélet, Többváltozós 
statisztikai modellek.

Specializációk: Gazdaságmatematika, 
Pénzügy-matematika.
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Gazdaságinformatikus Kommunikáció-  
és médiatudomány

A szakról röviden: Alapszakunk a tu-
dományág neves képviselőivel, gazdasági 
szakértelem bevonásával, pszichológiai 
ismeretekkel, professzionális média-
stúdióval nyújt versenyképes tudást 
számodra. Az országban egyedülálló 
módon tanulmányaidat mester-, majd 
doktori szinten is folytathatod. Sza-
kunkon a legújabb kutatások alapján 
foglalkozhatsz a személyes és digitális 
kommunikációval, vizuális és virtuális 

A szakról röviden: Nálunk felkészül-
hetsz az üzleti, szakterületi igények fel-
mérésére, értelmezésére, az igényeknek 
megfelelő informatikai fejlesztések meg-
valósítására és az elkészült megoldások 
szolgáltatására. Érdemes ezt a szakot 
választanod, hiszen az informatikusok 
iránti növekvő keresleten belül egyre 
nő az igény a gazdasági alkalmazásokra 
specializálódott szakértők iránt. Kép-
zésünk ötvözi az üzleti és informatikai 

kommunikációval, a társadalmi,  
közéleti és kultúrák közötti kommuni-
káció jelenségeivel, így elsajátíthatod  
a stratégiai kommunikáció készségeit,  
a digitális közélet és a szervezeti kom-
munikáció legfontosabb ismereteit.

Neked szól, ha érdekel az emberek 
közötti és az IT eszközökkel végzett 
kommunikáció, ha nyitott vagy a kom-
munikációs tervezés megismerésére.

Ami lehetsz: digitális médiamene-
dzser, szerkesztő-riporter offline és 
online médiumoknál, junior PR-mene-
dzser, szövegíró, szóvivő, sajtóreferens.

Ízelítő a tantárgyakból: Kultúra és 
kommunikáció, Stratégiai kommuniká-
ció, Vizuális és virtuális kommunikáció, 
Üzleti kommunikáció.

Specializációk: Digitális közélet,  
Szervezeti kommunikáció.

tudást és szemléletmódot, ami nélkü-
lözhetetlen lesz számodra, ha szeretnél 
a digitalizációs forradalom keresett 
szakemberei közé tartozni.

Neked szól, ha érdekel az informatika 
színes, gyorsan fejlődő világa, de az üzle-
ti élet is vonz, ha számít a magas jövede-
lem, és ha szeretnél nemcsak technikai 
kérdésekkel, de szervezési, fejlesztési, 
vezetési feladatokkal is foglalkozni.

Ami lehetsz: hazai és nemzetközi 
vállalatoknál üzleti rendszerek fejlesztő-
je, rendszertervező, üzleti intelligencia 
vagy gazdasági alkalmazások szakértője.   

Ízelítő a tantárgyakból: Rendszerfej-
lesztés és IT projektmenedzsment, Üzle-
ti intelligencia, A mesterséges intelligen-
cia alapjai, Digitalizációs projektek.

BOKOR TAMÁS 
egyetemi docens, 
szakfelelős

SZABÓ ZOLTÁN 
egyetemi docens, 
szakfelelős

 ► A Diplomás Pályakövető Rendszer legfrissebb adatai alapján  
a Corvinus Kommunikáció- és médiatudomány alapszakán szerzett 
diploma 55%-os többletjövedelmet eredményez a karriered alatt*. 

 ► Az oktatás hallgatóközpontú, projektszemléletű, gyakorlatias. 
 ► A kommunikációs orientáció mellett közgazdaságtudományi  
és pszichológiai alapokat is kapnak a hallgatók. 

 ► A szakunk kiemelkedő külföldi részképzési lehetőségekkel, illetve 
szakmai gyakorlóhelyek kiterjedt kapcsolati hálójával rendelkezik.

 ► Lehetőséged lesz olyan projektmunkákban részt venni, 
amelyekbe vállalatokat is bevonunk.

 ► Kihasználhatod a szak kiterjedt szakmai gyakorlati 
rendszerét. 

 ► Nemzetközi kutatási projektekbe kapcsolódhatsz be.
 ► Európai szinten is egyedülálló részvételi lehetőséghez 
juthatsz nemzetközi esettanulmányi versenyeken.

JÓ, HA TUDOD!JÓ, HA TUDOD!

M
EGÚJULT

SZ A K

* A módszertan itt érhető el: https://tinyurl.com/2p4wa2ej
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M
EGÚJULT

SZ A K

Nemzetközi gazdálkodás

A szakról röviden: Érdekel a nem-
zetközi üzleti élet és a multinacionális 
vállalatok működése? Mindig is vonzott 
a külföldi tanulmányok gondolata? 
Nyitott vagy más kultúrákra, azok eltérő 
szokásaira és szeretsz idegen nyelven, 
elsősorban angolul kommunikálni? 
Ezen a szakon lehetőséged lesz felké-
szülni arra, hogy egy multinacionális 
cégnél építsd ki karrieredet, akár már 
az egyetemi éveid alatt. A hagyományos 
oktatástól eltérően itt nemzetközi pél-
dákon keresztül, valós üzleti helyzetek 
és problémák megoldásával sajátíthatod 
el a tananyagot – interaktív órákon, 
gyakorlatorientáltan, csoportokban 
együttműködve, kiváló oktatók és cég-
vezetők segítségével. 

Neked szól, ha nemzetközi környezet-
ben képzeled el a karrieredet, szívesen 
dolgozol együtt más kultúrák képvise-
lőivel, már most kommunikálsz angolul 
vagy más idegen nyelven is és érdeklődsz 
a nemzetközi gazdasági, üzleti folyama-
tok iránt.

Ami lehetsz: export/import-, globális 
ellátási lánc- vagy logisztikai szakér-
tő, nemzetközi marketing menedzser, 
üzleti, befektetési tanácsadó, jellemzően 
multinacionális vállalatoknál, de önálló 
vállalkozást is indíthatsz. 

Ízelítő a tantárgyakból: Kultúraközi 
menedzsment, Nemzetközi piacok és 
szereplőik, Nemzetközi üzleti protokoll 
és tárgyalástechnika.

Specializációk: Global Supply  
Chain Management, Global Economy & 
Business, Business Venture and  
Start-Up Management, Global Markets 
and Marketing.

KACSIREK LÁSZLÓ 
egyetemi docens, 
szakfelelős

 ► A képzés angol nyelven 
folyik és lehetőséget nyújt 
további 9 idegen nyelv 
elsajátítására. 

 ► Mindent a gyakorlati hasz-
nosság, az üzleti eset olda-
láról tanulsz meg – nincsen 
magolás.  

 ► A foglalkozások többségé-
ben csapatban dolgozol,  
a tanárod pedig inkább  
a mentorod.

 ► Az oktatásban vállalatok 
és vállalati szakemberek is 
részt vesznek.   

 ► Egy félévet külföldön tölt-
hetsz egy partneregyete-
men tanulva vagy vállalat-
nál dolgozva.

JÓ, HA TUDOD!

Sportolási lehetőségek

SPORTÁGAK:
Crossfit | Back in shape | Egészséges életmód elő
adás | Evezés | Funkcionális tréning | Futó Edzés 
| Kajakkenu | Kosárlabda | Röplabda | Tabata | 
Tenisz | Tollaslabda | Úszás | Salsa | Testtartás
javító torna | Túrázás | Bachata | Dodgeball | Erő
sítő gimnasztika | Floorball | Foci | Futóerősítő 
komplex óra | Jóga | Jujutsu | Kondi | Néptánc | 
Pilates | Retro aerobic | Pingpong | Step aerobic | 
Társastánc | TRX | Zumba

 ► Több mint 30 tanórai sportág
 ► Konditerem kedvező árakkal
 ►  Sporthét és más programlehetőségek
 ►  Versenysport az egyetemi sportklubban 

(Közgáz SC és DSK)
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Nemzetközi lehetőségek: 
ERASMUS+ RÉSZKÉPZÉS
SZAKMAI GYAKORLAT

 ►  Akár már az első félévedben pályázhatsz 

 ►  Partnerintézmények szerte Európában 

 ►  Ösztöndíj részképzés esetén:  
540-600 Euro/hó 

 ►  Ösztöndíj szakmai gyakorlat esetén:  
690-750 Euro/hó

Nemzetközi 
tanulmányok

A szakról röviden: Itt a helyed, ha 
szeretnél a nemzetközi kapcsolatok 
világában eligazodni képes, a nemzeti 
és a regionális érdekeket megfelelően 
képviselni tudó, a globális problémák 
iránt érzékeny, az európai integrációs 
folyamatból származó kihívások kezelé-
sére alkalmas, más kultúrák megismeré-
sére nyitott szakemberré válni. A szakot 

neked ajánljuk, ha szívesen tanulsz 
idegen nyelvet, és érdeklődsz a külügyi 
karrier iránt.

Neked szól, ha szeretsz új kapcsola-
tokat teremteni és nyelvet tanulni, ha 
érdekel a külügyi karrier, a diplomácia, 
a politika, a külgazdaság, illetve más 
országok kultúrája és szerepe a nemzet-
közi rendszerekben. 

Ami lehetsz: nagykövetségeken, 
külügyi területen, nemzetközi szerveze-
teknél diplomata, referens, külpolitikai 
elemző.

Ízelítő a tantárgyakból: Nemzetközi 
politikai viszonyok, Társadalom és po-
litikai földrajz, Az EU aktuális kérdései, 
USA tanulmányok.

Specializációk: Európai integráció, 
Geopolitika.

GÁLIK ZOLTÁN 
egyetemi docens, 
szakfelelős

 ► Rendszeresen előadásokat és szemináriumi foglalkozásokat tartanak 
nálunk a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Magyarországra 
akkreditált diplomáciai képviseletek és nemzetközi szervezetek  
(EU, UNICEF, IOM, UNHCR stb.) képviselői. 

 ► A magas szintű elméleti képzés mellett gyakorlati oldalról is 
betekinthetsz a diplomáciai életbe, a nemzetközi szervezetek munkájába.

JÓ, HA TUDOD!
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Pénzügy és  
számvitel

A szakról röviden: Megismerheted  
a pénzügyi rendszerek működését, a vál-
lalati gazdálkodás alapelveit, a hazai és 
nemzetközi számviteli és adózási szabá-
lyokat, a gazdálkodókról szóló jelentések 
összeállításának fortélyait. Célunk, hogy 
szilárd szakmai tudás mellett kritikus 
gondolkodásmódot is elsajátíts, nyitott 
legyél az új gondolatokra és újszerű 
megoldásokra, valamint felelős döntés-

hozóként a hosszú távú hatásokat is 
képes legyél mérlegelni.

Neked szól, ha szívesen dolgozol 
adatokkal, számokkal, elemző szemlé-
letű vagy. Ha olyan alapszakot keresel, 
amelynek elvégzése felkészít a kvanti-
tatív jellegű és a menedzsment típusú 
mesterszakokra is. 

Ami lehetsz: pénzügyi elemző, tervező, 
modellező, értékelő, kockázatkezelő, 
könyvelő, könyvvizsgáló, kontroller, 
adótanácsadó.

Ízelítő a tantárgyakból: Befektetési 
ismeretek, Bloomberg, Pénz- és bank-
rendszer, Pénzügyi számvitel, Nemzet-
közi számvitel, Vállalatértékelés, Vezetői 
számvitel.

Specializációk: Pénzügy, Számvitel.

DÖMÖTÖR BARBARA 
egyetemi docens, 
szakfelelős

 ► A szak elvégzése biztosítja a mérlegképes könyvelői 
tudás megszerzését, specializációtól függően a teljes 
vagy részleges vizsgafelmentést.

 ► Az intézet kiterjedt külföldi kapcsolatai segítségével 
a hallgatókat rendszeresen visszük nemzetközi 
konferenciákra. 

 ► Vállalati partnereink támogatják a naprakész oktatást.

JÓ, HA TUDOD!
 ►  Képzésünk egyszerre nyújt erős elméleti alapokat és gyakorlatias 
szemléletű felkészítést.

 ►  Az ország egyetlen közgazdasági hátterű politikatudományi  
műhelye a miénk.

 ►  A szakon az amerikai politikatudományt tekintjük mérvadónak,  
de erős hangsúlyt fektetünk a magyar politikatudományi  
hagyományokra is.

JÓ, HA TUDOD!

M
EGÚJULT

SZ A K

Neked szól, ha érdekelnek a közügyek, 
szívesen vitatkozol, és növelni szeretnéd 
a tájékozódási képességed a politika 
szerteágazó világában.

Ami lehetsz: politikai elemző, közvéle-
ménykutató, pártoknál, állami, önkor-
mányzati vagy civil szférában tanácsadó, 
politikai újságíró, kommunikációs 
munkatárs

VÁRNAGY RÉKA 
egyetemi docens,  
szakfelelős

Politikatudományok

A szakról röviden: várunk téged,  
ha értékrendedben és gondolkodásod-
ban nyitott vagy, és szeretnéd megis-
merni a hazai és nemzetközi politika,  
a kormányzás, a pártverseny és politi-
kai kampányok, a választói magatar-
tás, a politikai kockázatok, a politikai 
kultúra, a közvélemény-kutatás,  
a politika történet és a politikaelmélet 
alapjait.
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Ízelítő a tantárgyakból: Szociológia: 
kérdések és megközelítések, Társa-
dalomszerkezet és egyenlőtlenségek, 
Globalizáció és társadalmi változás, 
Kvantitatív kutatás és adatelemzés.

Specializáció: Szociálpolitika és esély-
egyenlőség.

VICSEK LILLA 
egyetemi docens, 
szakfelelős

Szociológia

A szakról röviden: Nálunk megtanul-
hatod, hogyan érdemes sokoldalúan, el-
mélyülten és kritikusan elemezni a mai 
társadalmak legfontosabb problémáit. 
Azt szeretnénk, hogy ne elégedj meg  
a közösségi médiából áramló közhelyek-
kel és téveszmékkel: a képzés során sok 
időt fordítunk arra, hogy megtanuld 
a bizonyítékokon alapuló gondolko-
dás logikáját, az elemző gondolkodást 
támogató adatgyűjtési és adatelemzési 
módszereket.

Neked szól, ha érdekelnek az olyan 
problémák, mint az egyenlőtlenség,  
a szegénység, a rasszizmus, a szexizmus, 
a homofóbia és a migránsellenes érzel-
mek, ha gondolkoztál már ezek okain  
és szeretnéd alaposan megérteni ezeket 
a problémákat.

Ami lehetsz: szociológus, elemző piac- 
és közvéleménykutató cégeknél, kutató-
intézeteknél, önkormányzatoknál, civil 
szervezeteknél.

 ► Arra fókuszálunk, hogy  
hallgatóink megtanuljanak  
sokoldalúan, mélyen és  
kritikusan gondolkodni  
a társadalmi problémákról,  
és emellett elsajátítsák  
a munkaerőpiacon keresett 
adatelemző készségeket. 

 ► A képzési szerkezet 
a legjobb európai egyete-
mekéhez hasonló: féléven-
ként csak 4-5 tárgyat kell 
felvenni, ami lehetővé teszi  
az elmélyülést és az inten-
zív tanulást. 

 ► Nagy hangsúlyt fektetünk  
a kiscsoportos szeminári-
umi munkára és a projek-
tekre.

JÓ, HA TUDOD!

KOLLÉGIUMOK

Elsőéves alapszakos hallgatóként a Tarkaréti Kollégiumba felvételizhetsz.

Földes Fere
nc Kollé

gium

Kinizsi Kollégium

Tark
aré

ti K
ollé

gium

A három budapesti kollégiumunkban 
nemcsak az albérletnél kedvezőbb áron 
kaphatsz korszerű szálláslehetőséget, 
hanem a közösség része is lehetsz! 

 ▶ Több mint 1100 férőhely 
 ▶ 2-3, esetenként 4 és 5 ágyas szobák 
 ▶ Kollégiumi szociális ösztöndíj 
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Üzleti adattudomány 
(Data Science in Business)

 ► A régióban a Corvinuson 
indul először ez a képzés.

 ► A képzés gyakorlatorien-
tált: egyéni, illetve projekt-
munkában, valós vállalati 
problémák megoldása 
kapcsán sajátíthatod el az 
adatelemzéshez és model-
lezéshez szükséges mód-
szertani, informatikai és 
üzleti ismereteket. 

 ► Tudásodat külföldi partner-
egyetemeink egyikén is  
bővítheted, ahol lehetősé-
ged lesz egy teljes sze-
mesztert eltölteni.

JÓ, HA TUDOD!

A szakról röviden: Nálunk olyan 
versenyképes tudás szerezhető a szak-
területi, módszertani és informatikai 
ismeretek ötvözésével, amely valódi 
értéket teremthet a gazdasági élet  
szereplőinek. Itt a helyed, ha olyan 
munkát szeretnél végezni, amivel 
hozzájárulsz egy vállalat hatékonyabb 
működtetéséhez, fontos döntések meg-
hozatalához, ha szívesen foglalkoznál 
nagy mennyiségű, rendezetlen adatok 
közötti összefüggések és az azokban 
rejlő értékek felfedésével.

Neked szól, ha érdekel a gazdaság 
működése, és megismernéd a gazda-
sági folyamatokat. Fontos, hogy képes 
legyél megfelelő kvantitatív módszerek 
és informatikai tudás használatával 
adatokból információt nyerni, a kapott 
eredményekből következtetést levonni 
és azt érthetően kommunikálni.

Ami lehetsz: data scientist, business 
analyst, data analyst, finance analyst.

Ízelítő a tantárgyakból: Hálózat-
elemzés, Bevezetés az adattudományba 
és a programozásba, Haladó programo-

BORBÁSNÉ SZABÓ ILDIKÓ
egyetemi docens, 
szakfelelős

zás, Adatbázisrendszerek, Önkiszolgáló 
adatbányászat, Adatarchitektúrák és 
üzleti analitika, Marketing, Számvitel 
alapjai, Adatvezérelt üzleti döntések, 
Pénzügypiaci adatelemzés, Sportgazda-
sági adatok elemzése

Válaszd a jövő 
képzését! 
ÜZLETI ADATTUDOMÁNY ALAPKÉPZÉS  
ITTHON CSAK A CORVINUSON

ÚJ SZAK



Végezd el a mesterképzést 
egy év alatt!

További információ a www.uni-corvinus.hu/validacio oldalon.

gyorsíts a karriereden

Ellátásilánc-menedzsment

Közgazdálkodás és közpolitika

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Marketing
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Alapképzés*
Ponthatár 

2022
Corvinus 

ösztöndíjas

Ponthatár 
2022

önköltséges

Alkalmazott közgazdaságtan – magyar 459 418

Alkalmazott közgazdaságtan – angol 458 401

Gazdálkodási és menedzsment – magyar 455 418

Gazdálkodási és menedzsment – angol 466 410

Nemzetközi gazdálkodás – angol 478 414

Pénzügy és számvitel – magyar 460 415

Üzleti adattudomány (Data Science in Business) – angol - -

Gazdaságinformatikus – magyar 446 400

Filozófia, Politika, Gazdaság (PPE) – angol - -

Kommunikáció- és médiatudomány – magyar 459 416

Kommunikáció- és médiatudomány – angol 442 402

Nemzetközi tanulmányok – angol 474 414

Politikatudományok – magyar 418 408

Szociológia – angol 402 440

Osztatlan képzés
Ponthatár 

2022
Corvinus 

ösztöndíjas

Ponthatár 
2022

önköltséges

Gazdaság- és pénzügymatematikai elemzés – magyar 452 420

2023 őszén induló 
szakjaink és azok  
tavalyi ponthatárai 

EZEKRE A SZAKOKRA JELENTKEZHETSZ MOST.



Irány a mesterszak!

ALAPSZAK UTÁN FEJLESZTENÉD  
A SZAKTUDÁSODAT, ÁM NEM TUDOD MERRE 
INDULJ? AZ ALÁBBIAKBAN ÖSSZEGYŰJTÖTTÜK, 
HOGY ALAPKÉPZÉSEINKRŐL INDULVA MILYEN 
MESTERKÉPZÉSEKET VÁLASZTHATSZ*.

Alkalmazott közgazdaságtan 
alapképzés

 ► Biztosítási és pénzügyi 
matematika

 ► Egészségpolitika, 
tervezés és finanszírozás

 ► Ellátásilánc-
menedzsment 

 ► Közgazdálkodás és 
közpolitika

 ► Közgazdasági elemző
 ► Master of Business 
Administration (MBA)

 ► Regionális és környezeti 
gazdaságtan

 ► Politikai gazdaságtan

MESTERKÉPZÉS

GAZDASÁG TUDOMÁNYI 
KÉPZÉSEK

*Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok.
A fenti felsorolás az aktuális állapotot mutatja,  
a lista a jövőben bővülhet.

Az itt felsorolt szakokon túl számos 
mesterképzésre jelentkezhetsz még,  
meghatározott kreditek teljesítésével. 
Ha kíváncsi vagy a teljes listára, látogass 
el a mesterképzéseinket bemutató  
önálló oldalakra, amelyeket  
mesteresleszek.uni-corvinus.hu  
honlapról érsz el! 
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Gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés

 ► Egészségpolitika, tervezés 
és finanszírozás

 ► Ellátásilánc-menedzsment
 ► Marketing
 ► Master of Business
 ► Administration (MBA)
 ► Pénzügy
 ► Regionális és környezeti 
gazdaságtan

 ► Sportközgazdász
 ► Vállalkozásfejlesztés
 ► Vezetés és szervezés

MESTERKÉPZÉS

Nemzetközi gazdálkodás  
alapképzés

 ► Ellátásilánc-menedzsment
 ► Marketing
 ► Master of Business 
Administration (MBA)

 ► Nemzetközi gazdaság és
 ► gazdálkodás
 ► Regionális és környezeti
 ► gazdaságtan
 ► Sportközgazdász
 ► Vállalkozásfejlesztés
 ► Politikai gazdaságtan

MESTERKÉPZÉS

Pénzügy és számvitel  
alapképzés

 ► Biztosítási és pénzügyi 
matematika

 ► Ellátásilánc-menedzsment
 ► Marketing
 ► Master of Business 
Administration (MBA)

 ► Pénzügy
 ► Regionális és környezeti 
gazdaságtan

 ► Sportközgazdász
 ► Számvitel

MESTERKÉPZÉS

Gazdaságinformatikus  
alapképzés

 ► Gazdaságinformatikus
 ► Sportközgazdász

MESTERKÉPZÉS

INFORMATIKA 
KÉPZÉS

Filozófia, politika,  
gazdaság (PPE)

 ► Politikai gazdaságtan

MESTERKÉPZÉS

TÁRSADALOM
TUDOMÁNYI  

KÉPZÉSEK

Üzleti adattudomány

 ► Master of Business 
Administration (MBA)

 ► Sportközgazdász

MESTERKÉPZÉS

Kommunikáció- és  
médiatudomány alapképzés

 ► Kommunikáció- és 
médiatudomány

MESTERKÉPZÉS

Nemzetközi tanulmányok  
alapképzés

 ► Nemzetközi tanulmányok
 ► Politikatudomány
 ► Politikai gazdaságtan

MESTERKÉPZÉS

Szociológia alapképzés

 ► Egészségpolitika, tervezés 
és finanszírozás

 ► Szociológia

MESTERKÉPZÉS

http://mesteresleszek.uni-corvinus.hu
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Karriertervezés
Mindent a karrieredről

KARRIERTANÁCSADÁS  
A HALLGATÓI TÁMOGATÁSTÓL 
Egyéni karriertanácsadással, csoportos 
programokkal, guide-okkal, szakmai 
tartalmakkal támogatjuk, hogy: 

 ► átgondold választásaidat, döntései-
det, céljaidat,

 ► új készségekkel gazdagodj soft skill 
tréningjeinken, 

 ► feltérképezd készségeidet, értékei-
det, fejlődési lehetőségeidet, 

 ► gondolkozz az énmárkádról, arról, 
ki vagy és mit üzensz magadról, és

 ► bővíthesd munkakeresési isme-
reteidet és a munka világára való 
felkészültségedet. 

SZAKMAI GYAKORLATI ÉS 
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 
Az Egyetem épületeiben és online 
felületeinken több száz állás és szakmai 
gyakorlat között böngészhetsz – segí-
tünk kötelező szakmai gyakorlati helyet 
is találni. 

ÁLLÁSBÖRZÉK 
Minden évben Magyarország és a régió 
vezető vállalatait és intézményeit 
hozzuk el a Corvinusra, hogy személye-
sen tájékozódhass lehetőségeidről, és 
kötetlen formában megismerkedhess 
a munkaadókkal, akik között minden-
hol megtalálhatod Egyetemünk korábbi 
hallgatóit is – gyakran a legfelsőbb 
vezetői pozíciókban. 

NAPJAINKBAN FOLYAMATOSAN ALAKUL ÁT 
A MUNKAERŐPIAC, A SZÜKSÉGES TUDÁS ÉS  
AZ ÉLETÜNK IS, ÍGY FONTOS, HOGY TUDATOSAN 
ÉS AKTÍVAN TERVEZD, ÉPÍTSD SZAKMAI 
ÉLETUTADAT. 

ZSOLDOS BOTOND TIBOR
Alapító, Munch Europe Kft.
(Gazdálkodási és menedzsment)

„Ha törtetsz és alkotni akarsz, akkor ebben maximálisan támogat 
az Egyetem. A tanárok jó fejek és imádják, ha egy diákot érdekel, 
amit tanítanak. Nagyon jó lehetőségek vannak például a szak-
kollégiumoknál és a diákszervezeteknél, ahol olyan gondolko-
dásmódot sajátíthatsz el, amivel bármit megoldasz és bárhova 
bekerülhetsz.”

KÁDÁR TAMÁS
Vezérigazgató, SEON Technologies Kft.
(ICT Business Analyst)

„A Corvinuson eltöltött évek alatt olyan gazdasági tudásra és 
kapcsolatokra tettem szert, ami nagyon sokat segített abban, ho-
gyan kell egy céget létrehozni és vezetni. Ezek révén a társammal 
alapított cég az elmúlt 5 év során egy 280 fős nemzetközi csapattá 
fejlődhetett. Az Egyetem sokoldalúan felkészíti a hallgatókat és 
külföldi lehetőségeket is biztosít, így a megszerzett ismeretek 
kiválóan kamatoztathatóak.”

SZEDMÁK BORBÁLA
Stratégiai elemző, DMS One Zrt. és kutató, Budapesti Corvinus Egyetem

(Gazdálkodási és menedzsment, Vezetés és szervezés)

„Rengeteg élménnyel gazdagodtam a Corvinuson. Los Angelesben 
is tanulhattam; számos, a gyakorlati életre felkészítő projektben 
vehettem részt, sőt már a kezdetektől fogva kipróbálhattam ma-

gam az oktatás-kutatás-tanácsadás területén. Mesterszakos kon-
zulensem különösen inspirált, és azóta is egyengeti karrieremet.”
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A hallgatói események azonban év  
közben sem maradnak el. Megannyi 
bulin és zenés-táncos rendezvényen 
vehetsz részt: egyetemi időszakod első 
hónapjaiban a Gólyabuli, a Gólyahajó  
és a Gólyabál vár rád. Ezenkívül még 
számos tematikus bulin is részt vehetsz, 
mint például az Aulabulik. 

A bulikon túl számos lehetőséged lesz az 
élményszerzésre, legyen szó Sporthét-
ről, a fenntarthatóságról szóló esemé-
nyünkről, azaz a Greenspire-ről, vagy 
más tematikájú, szakmailag támogatott 
eseményekről.

A diákszervezetek és szakkollégiumok 
is programkavalkáddal várnak, amelyek 
lehetnek az adott szervezethez kapcsoló-
dó társasestek, sport- és játékbajnoksá-
gok vagy akár különböző előadások  
és workshopok.

AZ EGYETEMI ÉVEK  
SOK SZEMPONTBÓL   
A LEGSZEBBEK KÖZÉ 
TARTOZNAK, HISZEN 
A TANULÁS MELLETT 
RENGETEG ÉLMÉNNYEL, 
SZAKMAI LEHETŐSÉGGEL 
ÉS KAPCSOLATTAL 
GAZDAGODHATUNK.

EGYSZÓVAL, NEM FOGSZ 
UNATKOZNI AZ EGYETEMI 
ÉVEK ALATT!
Mindezen felül a Hallgatói Önkormány-
zat első számú feladata a hallgatók teljes 
körű érdekképviselete. Bármilyen pa-
nasz, igény, visszajelzés érkezik hallgatói 
oldalról, azt legjobb tudásunk szerint 
oldjuk meg, építjük bele az egyetemi élet 
szervezésébe. Ha bármiben elakadsz  
– legyen szó tanulmányokról, admi-
nisztrációról vagy közösségi események-
ről –, mi mindenben segítünk! 

Hallgatói Önkormányzat
corvinushok.hu

ÖCSI
bceocsi.com

A felejthetetlen emlékek gyűjtése  
már nyáron, szinte a felvételid  
pillanatában elkezdődik. Augusztus  
elején alkalmad lesz megismerkedni 
leendő szaktársaiddal a Hallgatói  
Önkormányzat által szervezett  
Gólyapart keretében, és már mint  
egy baráti társaság vehettek részt  
az Öntevékeny Csoportok Irodája 
(ÖCSI) által szervezett Közgáz  
Gólyatáborban. 

Hallgatói élet –  
Légy része a Corvinus 
közösségének!

http://bceocsi.com
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Összesen 7 szakkollégiumunk és több 
mint 30 diákszervezetünk a jelentkezőiket 
hasonló érdeklődés mentén toborozzák. 
Az előbbi tagjai pedig rendszerint együtt is 
laknak a kollégium épületeiben.

Az önszerveződő hallgatói közösségekben 
részt vehetsz az egyetemi tanulmányo-
kat kiegészítő, kis létszámú kurzuso-
kon, elmélyülhetsz akár egyszerre több 
tudományterületben is. A szakkollégiu-
mokban életre szóló barátságok, szakmai 
kapcsolatok születnek, tagjaik olyan 
közösséget alkotnak, amelyre később egy 
életen át számíthatnak.

Szakkollégiumok

A CORVINUSON JELENLEG  
7 SZAKKOLLÉGIUM MŰKÖDIK. 
A KOLLÉGIUMOK ELSŐSORBAN 
ELSŐ- ÉS MÁSODÉVES 
HALLGATÓK JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJÁK, DE BÁRMIKOR 
CSATLAKOZHATSZ HOZZÁJUK.

EVK SZAKKOLLÉGIUM
A küldetésük: Az EVK Szakkollégi-
um gyakorlatorientált képzést nyújt 
tagjainak a pénzügy, a marketing és 
a menedzsment területén.

Erre számíthatsz: A töménynek  
tűnő egyetemi anyagot gyakorlatias 
keretek között is használhatóvá teszik.  
A Business Projekt keretében a legjelen-
tősebb hazai vállalatok valós problémáit 
oldják meg az adott céggel együttmű-
ködve.

Itt találod őket: Tagjaik a Kinizsi Kol-
légium második és harmadik emeletén 
élnek. evk.hu

FIATAL AUTONÓM 
KÖZGAZDÁSZOK TÁRSASÁGA 
SZAKKOLLÉGIUM
A küldetésük: A FAKT Szakkollégium 
célja, hogy kurzusaival olyan tudást és 
készségeket adjon a tagoknak, amelyek 
segítségével magasan kiemelkedhetnek 
az egyetemi átlagból.

Erre számíthatsz: Szakmai program-
juk alapját a „FAKT kurzusok” adják. 
Ezek szűkkörű, heti rendszerességgel 
megtartott, elsősorban közgázos  
egyetemi tanárok által vezetett  
szemináriumok. Tagjaik a kurzusokon 
kívül meghatározott időközönként  
előadásokon is részt vesznek, ahol  
a hazai gazdasági és tudományos  
elit meghatározó szereplőivel  
találkozhatnak.

Itt találod őket: fakt.org.hu

GYAKORLATI DIPLOMÁCIA 
SZAKKOLLÉGIUM
A küldetésük: A külpolitika és a dip-
lomácia világának minél mélyrehatóbb 
megismerése.

Erre számíthatsz: A szakkollégium 
önálló kurzusrendszert dolgozott ki, 
tagjaik számára kötelező minden fél-
évben két darab szakkollégiumi kurzus 
elvégzése. Kurzusaik kis létszámú cso-
portokban zajlanak.

Itt találod őket:  
collegeofdiplomacy.com

HELLER FARKAS 
SZAKKOLLÉGIUM
A küldetésük: A közgazdaságtan, 
főként a pénzügyi közgazdaságtan iránt 
érdeklődő fiatalok számára kínálnak 
programokat.

Erre számíthatsz: Tagjaik heti  
rendszerességgel gyakorlatias, kis-
csoportos kurzusokon vesznek részt, 
ahol akadémikusoktól és gyakorlati 
szakemberektől ismerhetik meg átfo-
góan az egyes témaköröket. Többnapos 
konferenciákat, workshopokat szervez-
nek. Például a Lámfalussy Szakmai  
Hét középpontjában a tőkepiacok  
liberalizációja állt, illetve a Kornai 
Szakmai Hét témája a közpénzek besze-
dése és elköltése volt.

Itt találod őket: Az aktív tagok túlnyo-
mó többségének a Luther utca 4-6. szám 
alatt található Farkaslak nyújt otthont.  
heller.bke.hu

RAJK SZAKKOLLÉGIUM
A küldetésük: Céljuk, hogy társadalmi 
problémák iránt érzékeny értelmisé-
gieket neveljen. Vitáznak közéletről, 
Magyarország társadalmi problémáiról, 
nemzetközi konfliktusokról.

Erre számíthatsz: A szakmaiság ge-
rincét az évente több mint 40 megszer-
vezett kurzus adja. Ezek heti rendsze-
rességűek, kis létszámúak. Ezenkívül 
előadásokat, konferenciákat és blokk-
szemináriumokat szerveznek.

Itt találod őket: A tagok a Horánszky 
utca 6. szám alatt lévő kollégiumban  
3-5 fős szobákban laknak. 
rajk.eu

SZÉCHENYI ISTVÁN 
SZAKKOLLÉGIUM
A küldetésük: A reális, kritikus 
társadalomtudományi és közgazdaság-
tudományi felkészültség, gondolkodás 
és a közművelődés elősegítése. Tagjaikat 
arra ösztönzik, hogy nyitott, innovatív 
értelmiségi szakemberré és demokrata, 
autonóm közösségi emberré váljanak.

Szakkollégiumok  
és diákszervezetek

A CORVINUS EGYIK LEGNAGYOBB ERŐSSÉGE 
A KÖZÖSSÉG, MELYET HALLGATÓINK 
ALKOTNAK: EGYEDÜLÁLLÓ SZAKKOLLÉGIUM- ÉS 
DIÁKSZERVEZET-HÁLÓZATUNKBAN MINDENKI 
MEGTALÁLJA AZ ÉRDEKLŐDÉSÉNEK MEGFELELŐT.

http://www.evk.hu
http://www.heller.bke.hu
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Erre számíthatsz: A képzés négy té-
mát ölel föl: kormányzati gazdaságtan, 
law & economics, szociológia, pénzügyi 
közgazdaságtan. A szakkollégiumban 
folyó tudományos tevékenység alapja 
a kurzusrendszer.

Itt találod őket: A tagság nagy része 
együtt lakik a Ráday Kollégium második 
emeletén, amely számos spontán prog-
ram kialakulására ad lehetőséget. 
szisz.hu 

Diákszervezetek

A DIÁKSZERVEZETEK 
TAGJAI KÖZÖTT SZINTÉN 
A KÖZÖS ÉRDEKLŐDÉS A FŐ 
ÖSSZETARTÓ ERŐ, SZÁMUK 
PEDIG MEGHALADJA  
A 40-ET, A LEHETŐSÉGEID 
SZÁMA ÓRIÁSI.

UNIVERSITY BUSINESS CLUB – 
CORVINUS
A UBC az egyik legnagyobb, menedzs-
ment fókuszú diákszervezet, ahol sales, 
marketing és HR területeken fejlődhetsz 
4 féléves képzésük során.
budapestbusinessclub.com 

BUSINESS IT CLUB – CORVINUS
Az ország első gazdinfós diákszerve-
zete 2009-ig visszanyúló gyökerekkel. 
Küldetésük, hogy a Business IT, azaz az 
üzleti informatika iránt érdeklődő leg-
ambiciózusabb, legmotiváltabb hallga-
tók számára egy összetartó közösséget, 
valamint az egyetemi tanulmányokon 
túlmutató, naprakész szakmai tudást és 
tapasztalatot, illetve karrierperspektívát 
biztosítsanak. bitclub.hu

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
IRODÁJA
Az Öntevékeny Csoportok Irodája 
(ÖCSI) közel 200 fővel a Corvinus egyik 
legnépesebb diákszervezete. Különbö-
ző programjaikkal 1972 óta segítik az 
elsőéves gólyák beilleszkedését az egye-
temi életbe. Nagy taglétszámukból adó-
dóan az instruktortársadalom rendkívül 
színes, a szervezet pedig szekcióival 
mindenkinek lehetőséget nyújt a kibon-
takozásra. www.bceocsi.com

A szakkollégiumokban 
életre szóló barátságok, 
szakmai kapcsolatok 
születnek, tagjaik olyan 
közösséget alkotnak, 
amelyre később egy  
életen át számíthatnak. Látogass el weboldalunkra,  

ismerj meg minket és legyél  
te is corvinusos!
corvinusosleszek.uni-corvinus.hu

5KONTINENSEN

2 héttől 1 évig
KÜLFÖLDI
ÖSZTÖNDÍJAK

30
TÖBB MINT

DIÁK SZERVEZET7SZAKKOLLÉGIUM

2023−ban is a CORVINUS 
a legjobb választás!

250PARTNERINTÉZMÉNY

MINTEGY

#együttalegjobbak

http://www.szisz.hu
http://www.budapestbusinessclub.com
https://bitclub.hu
http://www.bceocsi.com
http://corvinusosleszek.uni-corvinus.hu
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TOURISM CLUB OF CORVINUS
Magyarország első kifejezetten turiz-
mussal és vendéglátással foglalkozó 
diákszervezete, ahol olyan projekteken 
dolgoznak a tagok, amelyekkel a szakma 
legtöbb részébe betekintést nyernek.
corvinustourismclub.hu 

LUCA PACIOLI TÁRSASÁG BCE
A Luca Pacioli Társaság Magyarországon 
az első diákszervezet, amely számviteli 
és adózási szakterülettel foglalkozik. 
Tagjaik egy hat féléven átívelő képzési 
rendszerben vehetnek részt, melynek 
keretében megismerkedhetnek az adóta-
nácsadás és a könyvvizsgálat világával, 
illetve a bankszektor sajátosságaival is.  
A színvonalas megvalósítás érdekében
szakmai kurzusaikat az adott területek
legkiválóbb piaci szereplőivel együttmű-
ködésben rendezik meg.
tarsasag-bce.pacioli.hu

CORVINUS CONSULTING CLUB
A Consulting Club egy nemzetközi 
diákszervezet, ami azért jött létre, hogy 
megtalálják a legtehetségesebb hallgató-
kat, akik a tanácsadás területén képzelik 
el a karrierjüket. Segítve őket egyetemi 
éveik alatt, olyan tudást és kapcsola-
tépítési lehetőséget adnak a kezükbe, 
mellyel könnyedén helyezkedhetnek el 
elismert tanácsadóvállalatoknál. 
consultingclub.hu 

ESN CORVINUS
A diákszervezet a Corvinusra érkező 
cserehallgatók integrációjával foglalko-
zik,nekik szerveznek közösségi progra-
mokat, kirándulásokat, workshopokat 
és bulikat.
corvinus.esn.hu 

HOUSE OF EUROPEAN AFFAIRS 
AND DIPLOMACY – HEAD
A HEAD a Corvinus és egyben Magyar-
ország egyetlen Európai Unióval foglal-
kozó diákszervezete. Tagjaik egyszerre 
szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot 
és építhetnek európai szintű kapcsola-
tokat. 
headbp.hu

KÖZÉP-EURÓPA TÁRSASÁG
A szervezet fókuszában a külgazda-
sági és külügyi elemzés, az újságírás, 
a nemzetközi kapcsolatok, a magyar és 
európai közélet, a gazdaságpolitika és  
a személyes tehetséggondozás áll.
ceahungary.hu

BUDAPEST INVESTMENT CLUB
A Budapest Investment Club az első, fő-
ként tőkepiaci befektetésekre fókuszáló 
diákszervet a Budapesti Corvinus Egye-
temen, mely mára egy több mint 100 főt 
számláló szellemi műhellyé nőtte ki ma-
gát. Céljuk, hogy a tőzsde és a befekte-
tési szakma iránt érdeklődő diákoknak 
közösséget, oktatást és kapcsolati hálót 
adjanak, ezzel segítve őket karrierútjuk 
elindításában.
budapestinvestmentclub.hu
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http://tarsasag-bce.pacioli.hu/
https://www.consultingclub.hu/
https://corvinus.esn.hu
https://ceahungary.hu


Kövess minket!
KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEINK IZGALMAS 
TARTALMAKAT TARTOGATNAK SZÁMODRA!

corvinusosleszek.uni-corvinus.hu #együttalegjobbak  

http://corvinusosleszek.uni-corvinus.hu
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