
A FEJLŐDÉS NEM ÁLL MEG! – Corvinus szakirányú képzések 

A képzésért felelős szervezet:  
Ellátásilánc-menedzsment Tanszék 
Szakfelelős oktató: Dr. Vörösmarty Gyöngyi 
Képzési terület: gazdaságtudományok 
Képzési idő félévekben: 2 félév 
Képzés nyelve: magyar 
Telephely: Budapest 
Tagozat: levelező 
Képzési típus: hagyományos 

A válság a legtöbb vállalatnál komoly kihívások elé 
állította a beszerzőket, amelyekre megoldást kellett 
és kell találni. A sztenderd eszközök helyett most sok 
ötletre és kreativitásra is szükség van. Képzésünkkel 
az egyre dinamikusabban fejlődő beszerzői szakma 
részére kínálunk egyetemi szintű fejlődési lehetőséget, 
amely segítségével a hiányzó elméleti tudás is 
megszerezhető, de új eszközöket is elsajátíthatnak 
hallgatóink a gyakorlati munkavégzés hatékonyabbá 
tételéhez. Programunk elsősorban a hazai vállalatok 
tapasztalataira építve, de a nemzetközi tapasztalatokat 
is felhasználva fogalmaz meg komplex és gazdag 
tudásanyagot a beszerzésről. Továbbképzésünk segít 
rendszerezni a meglévő tudást, jó gyakorlatokat, 
rendszerszintű szemléletmódot biztosít.

A szakképzettség oklevélben szereplő 
megnevezése: beszerzési menedzser/szakközgazdász 
beszerzési menedzsment szakon

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 
 ► beszerzési menedzsment szakon: bármely 

képzési területen legalább alapképzésben 
(korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett 
oklevél és legalább 2 év beszerzési területen 
szerzett szakmai gyakorlat 

 ► beszerzési menedzsment szakközgazdász 
szakon: gazdaságtudományok képzési területen 
legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű 
képzésben) szerzett közgazdász oklevél  
és legalább 2 év beszerzési területen szerzett 
szakmai gyakorlat 

A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK: 

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

 ► munkáltatói igazolás (vállalkozók esetében 
tevékenység igazolás) a szakmai gyakorlatról 

 ► szakmai önéletrajz 
 ► motivációs levél (a beszerzési területen végzett 

feladatok bemutatásával) 

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ 

KINEK A JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK? 
A szakot azoknak a beszerzésben stratégiai 
beszerzőként, kategória menedzserként, vezetőként 
dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik már 
rendelkeznek beszerzési gyakorlattal, ugyanakkor 
szeretnék tudásukat rendszerezni, továbbfejleszteni. 
 
A képzés finanszírozási formája: önköltséges 

Önköltség a képzésen: 485.000.- Ft/félév 

Early bird kedvezmény: 
2023. január 15-ig történő jelentkezés 
esetén az önköltség 440.000.- 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. Vörösmarty Gyöngyi
gyongyi.vorosmarty@uni-corvinus.hu 

Beszerzési menedzsment /  
Beszerzési menedzsment szakközgazdász

EA

RLY BIRD

K
E

D V E Z M É N
Y

mailto:jelentkezes.part.time%40uni-corvinus.hu%20?subject=
mailto:gyongyi.vorosmarty%40uni-corvinus.hu%20?subject=

