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Kedves Hallgatók!

Azért készítettük számotokra ezt a kisokost, hogy könnyebben el tudjatok igazodni a specializációválasztás világában. Igyekeztünk Nektek információkkal szolgálni az adott specializációról, a várható tantárgyakról, az
esetleges előfeltételekről, követelményekről. Amennyiben azonban még
maradt bennetek kérdés, akkor bátran keressétek a szak-, vagy a specializáció-felelősöket a megadott e-mail címeken; illetve nekünk is írhattok a
chatbot segítségével!
Sok sikert kívánunk!
Hallgatói Önkormányzat - Oktatási területe

Fontos információ
2021/2022/1. szemeszter őszi specializációválasztási időszak: 2021. december 13. (hétfő) 12.00-tól – 2012. 12. 19. (vasárnap) 23.59-ig!!!
Elérhető: Neptun > Ügyintézés ->Modul választás -> Szakirányválasztási
időszak 2021/22/1 -> a megfelelő számú modul felvétele -> modul leadás
gomb
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GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
Szakfelelős: Aranyossy Márta (marta.aranyossy@uni-corvinus.hu)

1. Kisvállalkozás specializáció
Specializáció felelős: Petheő Attila (attila.petheo@uni-corvinus.hu), vagy
(választható)Kerékgyártó Gábor(gabor.kerekgyarto@unicorvinus.hu)
Szemben a nagyvállalatokkal, ahol igen részletes és szofisztikált belső
munkamegosztásnak lehetünk tanúi, és számos közgazdasági szakma
képviselői segítik a minél eredményesebb működést, egy átlagos kisvállalkozásnál kettő fő vonalat találunk: - Egy olyan vezetőt (szerencsés esetben
mérnöki végzettséggel), aki a termelést irányítja, szervezi, összehangolja
az anyagi folyamatokat; - és egy olyan vezetőt (közgazdászt), aki minden
gazdasági folyamatot kézben tart, az üzlet tervezésétől a számvitelen keresztül a társadalombiztosítási és adózási kérdésekig bezárólag, ideértve
természetesen a marketing, a stratégia készítés, vagy éppen a PR kérdéseit is. A specializáció célja e „vállalkozói mindenes” képzése.

Tantárgyak:
2KV71NDK12B Kisvállalkozások közterhei
2KV71NDK06B Kisvállalkozások finanszírozása és pénzügyei
2KV71NDK11B Induló vállalkozások üzleti, tervezése, menedzsmentje,
2KV71NDK13B Szakszeminárium I.
2KV71NDK14B Szakszeminárium II.
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Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor (Petheő Attila)
Motivációs levélre kapott pontszám (kézi értékelés, max. 50) + Kumulált
tanulmányi átlag (1-2. félév) *10
Felvételi rangsor (Kerékgyártó Gábor)
Motivációs levélre kapott pontszám (kézi értékelés, max. 60) + Kumulált
tanulmányi átlag (1-2. félév) *8

2. Üzleti kommunikáció specializáció
Specializáció felelős: Hubert József (jozsef.hubert@uni-corvinus.hu)
Az Üzleti kommunikáció specializáción nyújtott képzés célja olyan speciális ismeretek nyújtása, amelynek birtokában képesek lesznek a végzettek
a vállalati és/vagy üzleti kommunikáció gyakorlat terén kreatív munkát végezni a fontosabb szakterületeken. A képzés keretében a hallgatók megismerkednek:
- a marketingkommunikációs tevékenység folyamatának szervezésében
nélkülözhetetlen médiumok (eszközök és csatornák) legfontosabb
jellemzőivel;
- a szervezeti vásárlók fogyasztói magatartásának összetevőivel,
a marketing eszközök felhasználásának sajátosságaival
ezen a piacon;
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- azokkal a módszerekkel és technikákkal, amelyeket az ügyfélorientált értékesítési politika alkalmaz;
- a marketingkommunikáció folyamatában releváns információk típusaival, összegyűjtéseinek folyamatával, az elemzési lehetőségekkel, a használt módszertanok alapjaival, valamint az operatív bonyolítás és szervezés
lépéseivel;
- a vállalkozásokat körülvevő környezetben a politika és a marketing viszonyával, a politikai marketing elméleti vonatkozásaival és az üzleti gyakorlat számára legfontosabb területeivel.

Tantárgyak:
2MA41NCK04B Értékesítés és eladástechnikák
2ME43NDK12B Vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR Communication)
2ME43NCK03B Marketingkommunikáció alapjai
2MF44NCK01B Marketingkutatás
2MF44NDK05B Business marketing (B2B)
2MA41NAK16B Szakszeminárium I.
2MA41NAK17B Szakszeminárium II
Előfeltétel: nincs!
Felvételi rangsor:
Marketing tantárgyi érdemjegy *10 (amennyiben az érdemjegy 3-4-5 –
egyéb esetben 0 pont) + Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *10
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3. Gazdálkodáselméleti specializáció
Specializáció felelős: Kajos Attila (attila.kajos@uni-corvinus.hu)
Az alapképzés során kiemelt figyelmet fordítódik a Gazdálkodási és menedzsment szak hallgatói közül azokra, akik a képzés elméleti és módszertani alapjaival behatóan és intenzíven kívánnak foglalkozni, s akik
tanulmányaikat tovább kívánják folytatni akár közgazdasági jellegű mesterképzésben, illetve azon túl a doktori képzésben.
Tantárgyak:
4MI25NAK15B Piacszerkezetek
4ST14NAK26B Ökonometria I.
4OP13NAK13B Döntéstámogatás
2VL60NDK01B Vállalatelméletek
2VL60NDK02B Szakszeminárium I.
2VL60NDK03B Szakszeminárium II.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor:
Statisztika I. tantárgyi érdemjegy *5 + Mikroökonómia tantárgyi érdemjegy *5 + Vállalatgazdaságtan *5 + Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *5
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4. Környezeti menedzsment specializáció
Specializáció felelős: Marjainé Szerényi Zsuzsanna (zsuzsanna.szerenyi@
uni-corvinus.hu)
A specializáció keretében megvalósuló képzés szolgálja a közép- és nagyvállalatoknál a környezetegészség-biztonság, a fenntartható és társadalmilag felelős vállalati „funkciók” betöltésére alkalmas szakemberek képzését.
A nagyvállalatok a nemzetközi tapasztalatok szerint az említett területeket
felsővezetői szinten irányítják és egyre több, a terület stratégiájának a kimunkálására alkalmas szakembert igényelnek. A „corporate sustainability”
irodalom egyfajta hangsúlyeltolódást jelez: a szakemberek vállalati üzleti
érdeknek, a költséghatékonyság és a versenyképesség részének tekintik
a fenntarthatóságot, és sürgetik a fenntarthatóság integrálását a vállalati
stratégiába. Az utóbbi két-három évben, a vállalatok figyelme a fenntartható fejlődés környezeti dimenziójáról áttolódott a társadalmi dimenzióira.
A fejlett országokat nagyrészt elhagyták a környezetterhelő nehéziparok,
és a megmaradt ipari, de a szolgáltató szektor nagy része is, bevezettette a környezetirányítási rendszereket. A környezet ügye tartósan előtérbe
került, az angol nyelvterületen terjedőben lévő kifejezés szerint „ zöldülésnek” (greening) vagyunk tanúi és részesei. A magyar 2020. augusztus 5. 5
nyelvben a „zöldülés” szónak van némi negatív mellékjelentése is, az angolban viszont a „greening” megújulást, újjászületést is jelent és használatában - ha mellékjelentésként is - ez is jelen van. A specializáció programja
a megújulási mellékjelentés jegyében és szellemében készült: a vállalati
környezetkezelés nézőpontjából világíthatunk rá a környezeti problémákat. A nemzetközi tapasztalatok arról győznek meg bennünket, hogy Magyarországon is érdemes elterjeszteni azokat a módszereket, melyekkel a
vállalatok felelős környezetügyi magatartása megalapozható, környezetterhelési tevékenysége mérsékelhető. A specializáció tárgyai megismertetik a hallgatókat a környezetvédelem szabályozásának alapjaival és a környezeti menedzsment korszerű eszközeivel. A specializáció tárgyainak egy
részét intézeti angol anyanyelvű oktatók oktatják.
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Tantárgyak:
2KG23NDK01B Környezetgazdaságtan II.
2KG23NDK02B Környezetbarát vállalatirányítás
2KG23NDK05B Környezetpolitika
2KG23NDK10B Fenntarthatósági esettanulmányok
2KG23NDK11B Szakszeminárium I
2KG23NDK12B Szakszeminárium II.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor: Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *20

5. DSG specializáció:
Specializáció felelős: Zsóka Ágnes (agnes.zsoka@uni-corvinus.hu)
A képzés célja a Gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók részére
az egyes tantárgyak általános ismeretanyagának olyan speciális szakmai
és nyelvi ismeretekkel való kombinálása, amelyek a német vállalatgazdaságtani elmélet és vállalati gyakorlat által alkalmazott módszereket és tudnivalókat is nyújtja. A képzés keretében a hallgatók a szaktárgyakat német
nyelven tanulják, mind a Corvinus Egyetem tanárai, mind a Passaui Egyetem tanárai által tartott foglalkozásokon, német tankönyvek felhasználásával
Tantárgyak:
2DS91NDK05B Wirtschaftsinformatik
2DS91NDK02B Marktforschung
2DS91NDK04B Steuerlehre
2DS91NDK03B Kostenrechnung
2DS91NDK12B Szakszeminárium I.
2DS91NDK13B Szakszeminárium II.
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Előfeltétel: Elvégzett német nyelvű tárgy az egyetemen VAGY legalább
középfokú német nyelvvizsga VAGY ezek hiányában nyelvi felvételi beszélgetés
Felvételi rangsor Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *20

6. Humán erőforrások fejlesztése specializáció
Specializáció felelős: Kiss Csaba (csaba.kiss@uni-corvinus.hu)
A képzés célja a specializációt nem felvevő hallgatók számára viszonylag
nagyobb választási lehetőséggel, széleskörű ismereteket nyújtani.
Tantárgyak:
2VE81NDV04B Csapatépítés (tréning)
2VE81NAK05B Kommunikációs gyakorlatok I.
2VE81NDV06B Vállalati döntési játék
2VE81NCV02B Kommunikációs gyakorlatok II.
2VE81NCV13B Szakszeminárium I.
2VE81NCV14B Szakszeminárium II.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor:
Vezetés és szervezés tantárgyi érdemjegy *5 + Vállalatgazdaságtan tantárgyi érdemjegy *5 + Kumulált tanulmányi átlag (1-2. félév) *10
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6. Sportközgazdaságtani specializáció
Specializáció felelős: András Krisztina (krisztina.andras@uni-corvinus.hu)
Sportgazdaságtan specializáció az országban egyedülálló, és duális formában is elérhető. A Sportgazdaságtan specializáció keretén belül megismerkedhetsz a terület legfőbb fogalmaival, érintettjeivel és alapvető ös�szefüggéseivel. A tárgyak révén elmélyülhetsz a sport témájú üzleti esetek
megoldásában, prezentálásában, a sport-fókuszú kutatási módszertan
alkalmazásában, illetve megismerheted a sportrendezvények hatásainak
összefüggéseit. A specializáció keretében a gyakorlati példákon és esettanulmányokon keresztül képessé válsz elemezni hazai és nemzetközi sport
működését és azonosítani üzleti aspektusait, és komplexen gondolkodsz
majd a sportgazdaság működéséről. Célunk, hogy amikor végzel, a sport
területén elmélyült közgazdászként helyezkedhess el (például sportvállalatoknál, sportegyesületeknél, sportági szakszövetségeknél), továbbá támogatjuk a sportolói kettős karriert, valamint gyakorlatorientációt, szakmai
tapasztalatok szerzését. A GM Sportgazdaságtan specializáció és annak
fejlesztése mögött szellemi műhelyként a Sportgazdaságtani Kutatóközpont és munkatásai állnak.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor:
Motivációs levélre és önéletrajzra kapott pontszám (kézi értékelés, max.
80) + Vállalatgazdaságtan és Üzleti gazdaságtan tárgyak érdemjegyeinek
átlaga *2 (ha 3,5 alatt van, akkor 0 pont) + Kumulált tanulmányi átlag (1-2.
félév) *2
Azon néhány hallgatóknak releváns specializációk, akiket 2021/2022/1-ben
(újra) felvettek és tárgybefogadásokkal sokkal gyorsabban lépnének előre
a tanulmányaikban:
Fontos!: . A specializációválasztás részleteiről az érintett, különleges tanulmányi helyzetben lévő hallgatók feltétlenül érdeklődjenek a tanulmányi
előadóknál, illetve a szakfelelősnél.
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Specializációs ekvivalenciák:
Azok számára, akik már a 2021-es új tanterv szerint kezdik meg a tanulmányaikat, de az előírtnál lényegesen gyorsabban haladnak, a gyors befejezés legnagyobb gátja az új specializációs rendszer régitől jelentősen különböző kínálata, időzítése, kreditmérete és tárgystruktúrája jelenti. Ezért
– egy nagyon szűk hallgatói létszámú csoport számára – “különleges” specializációk is elérhetők. A specializációválasztás részleteiről az érintett, különleges tanulmányi helyzetben lévő hallgatók feltétlenül érdeklődjenek a
tanulmányi előadóknál, illetve a szakfelelősnél.

a) Digitális marketing specializáció:
Specializáció felelős: Varga Ákos (akos.varga@uni-corvinus.hu)
A Digitális marketing specializáció célja olyan vezető marketingszakemberek új generációjának képzése, akik a digitális szaktudásuknak köszönhetően profitálnak az online technológiák robbanásszerű növekedéséből,
napi munkájuk során pedig a leginnovatívabb eszközöket alkalmazzák a
digitális marketingstratégia tervezése, megvalósítása és értékelése során.
A specializáció elvégzésével olyan aktuális, a digitális marketing kihívásaira
reflektáló tudást szerezhettek, amelyek segítségével hatékonyan elláthatjátok, irányíthatjátok kis- és középvállalatok vagy marketingügynökségek
digitális marketing feladatait. Részletes ismereteket szerezhettek az aktuális digitális trendekről, az egyes csatornák és platformok működésének
marketing aspektusáról.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor:
Marketing tárgy eredménye *10 (de csak akkor, ha 3, vagy 4 vagy 5, egyébként ez a pont 0) + kumulált tanulmányi átlag *10
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b) Marketingmenedzsment specializáció:
Specializáció felelős: Hubert József (jozsef.hubert@uni-corvinus.hu)
A specializáció a Corvinus kereskedelem és marketing alapszakának elvi
utóda. Célja olyan vezető marketingszakemberek új generációjának formálása, akik a kereskedelem és a marketing területeinek legfontosabb témáiban rendelkeznek naprakész szaktudással és készségekkel, és akik a
specializáció elvégzésével képessé válnak kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, termékek és szolgáltatások érintetti köreinek és keresletének megismerésére és alakítására
(Üzleti kutatás, Marketingkommunikáció), termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére (Kereskedelmi menedzsment), mindezt stratégiai szemszögből (Marketingtervezés) a fogyasztói igények legmagasabb szintű kiszolgálása mellett (Vevői magatartás és fogyasztói élmény).
A specializáció felkészít a tanulmányok folytatására Marketing mesterszakon.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor:
Marketing tárgy eredménye *10 (de csak akkor, ha 3, vagy 4 vagy 5, egyébként ez a pont 0) + kumulált tanulmányi átlag *10

c) Tehetségmenedzsment specializáció:
Specializáció felelős: Juhászné Klér Andrea (kler.andrea@uni-corvinus.hu)
A jövő szervezeteinek vezetőivel és munkavállalóival szemben egyre erőteljesebben érvényesülő munkaerőpiaci elvárás a tehetségek felismerése
és naprakész fejlesztése. A specializáció az ehhez szükséges pszichológiai/
fejlesztői ismeretek és készségek elsajátítására hívja az érdeklődőket, ahol
a kiválasztás sajátosságainak megismerése után az onboarding folyamat
személyes és szervezeti dimenzióit fedezhetitek fel, majd a karrier-, az
egészség-, és a stresszmenedzsment technikáit tanulmányozhatjátok.
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A kurzusokban kiemelkedő szerepet kap a „sajátélmény” alapú tanulás és
a gyakorlatban alkalmazott fejlesztő módszertanok kipróbálása (pl.: akciótanulás). A specializáció a learning and development specialist vagy más
HR pozícióra való felkészülés mellett kedvező lehetőséget kínál azok számára is, akik későbbi karrier-célkitűzései között coach, tréner vagy szervezetfejlesztő tevékenységekre vonatkozó elképzelések szerepelnek egy
szervezet belső munkatársaként vagy külső tanácsadóként.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor: kumulált tanulmányi átlag *20

d) Adatvezérelt HR-rendszerek specializáció:
Specializáció felelős: Kiss Csaba (csaba.kiss@uni-corvinus.hu)
Az Adatvezérelt HR-rendszerek specializáció rendszerszemléletben mutatja be az emberi erőforrások menedzselésével kapcsolatos legfontosabb
kihívásokat. Napjainkban a kapcsolatot a HR-rendszerek és a szervezeti
stratégia között a szervezeti működés során keletkező adatok folyamatos
előállítása és szakszerű elemzése biztosítja. Adatok alatt üzleti, gazdasági,
pénzügyi mutatókat és az emberi erőforrások – alkalmazottak és vezetők
– állapotára (kompetenciáira, motiváltságára, jóllétére) vonatkozó adatokat egyaránt értünk, amelyek a szervezeti működés során folyamatosan
keletkeznek, és a korszerű információtechnológia segítségével (big data,
people analytics) egyre könnyebben mérhetővé és elemezhetővé válnak.
Az így megszerzett adatokból információkat előállítva, azokat folyamatosan elemezve a HR-terület stratégiai szemléletben, üzleti partnerként
gondolkodik együtt a szervezet többi vezetőjével a hatékonyság érdekében. A specializáció ezen szemlélet kialakulásához szükséges ismereteket
és módszertani eszközöket adja át a hallgatóknak. Különös hangsúlyt kap
a specializáción a megfelelő helyzetértékelésre alapozott, célszerű szervezeti intervenciók kérdése is, a szervezet eredményességét és egészséges
szervezeti működését célozva.
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsor: kumulált tanulmányi átlag *20
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Digitális marketing specializáció

2ME43NAK04B
Online marketing alapismeretek

MAME017NMBB
Marketingtervezés

MAMF011NMBB
Online felhasználói magatartás

2MA41NCK06B
Marketingtervezés (Üzleti esetek)

2MF44NCK02B
Fogyasztói magatartás

MAMF010NMBB
Üzleti kutatás

MAMF012NMBB
Online vásárlási trendek

2MF44NCK01B
Marketingkutatás

2MF44NDK16B
A kereskedelemkutatás offline és online
módszerei

MAMM008NMBB
Digitális marketing stratégia és taktika
Marketingmenedzsment specializáció

MAMM009NMBB
Marketingkommunikáció

MAME018NMBB
Marketingtervezés

2ME43NCK03B
Marketingkommunikáció alapjai

2MA41NCK06B
Marketingtervezés (Üzleti esetek)

MAMF014NMBB
Vevői magatartás és fogyasztói élmény

MAMF013NMBB
Üzleti kutatás

2MF44NCK02B
Fogyasztói magatartás

2MF44NCK01B
Marketingkutatás

MAME019NMBB
Kereskedelmi menedzsment

MAMM009NMBB
Marketingkommunikáció

2MA41NCK05B
Kereskedelemgazdaságtan

Adatvezérelt HR-rendszerek specializáció
GKGM015NMBB
Munkaerőpiaci ismeretek, foglalkoztatáspolitika

VTSM057NMBB
Digitalizáció és HR analitika

4EE21NAK07B, 4EE21NAK8B
A munkaerőpiac és a munkaszervezet empirikus elemzése, Munkaerőpiacok empirikus elemzése
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2IR32NAK03B
HR digitalizáció
VTSM059NMBB
Emberierőforrás-rendszerek
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VTVK023NMBB
HR kontrolling

2VE81NCV04B, 2VE81NCV03B
Teljesítménymenedzsment, Kompetencia
és ösztönzésmenedzsment

2VL60NAK05B
HR kontrolling

VTSM060NMBB
Szervezetfejlesztés

Tehetségmenedzsment specializáció
KSPV016NMBB
A munkaerő kiválasztás módszerei

VTSM063NMBB
Képzés és fejlesztés, bevezetés az akciótanulásba

7PE20NGKA1B
A munkaerő kiválasztás módszerei

2VE81NCV09B, 2VE81NCV11B
Képzés és fejlesztés, Tudás és változásmenedzsment a gyakorlatban

VTSM061NMBB
Szocializáció, énmárka építés

VTSM064NMBB
Munkahelyi egészség és stresszmenedzsment

2VE81NCV07B, 2VE81NCV05B
Az énmárkaépítés technikái /Techniques
of Personal branding, Employer branding,
szocializáció és orientáció

2VE81NCV10B
Munkahelyi egészség és stresszmenedzsment

VTSM062NMBB
Karrierfejlesztés, önmenedzsment
2VE81NCV06B
Karriermenedzsment
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REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MSC
Szakfelelős: Dr. Péti Márton (marton.peti@uni-corvinus.hu)

1. Klíma és fenntarthatóság specializáció
Specializáció felelős: Dr. Salamin Géza (geza.salamin@uni-corvinus.hu)

A globális klímaváltozás és a fenntarthatóság a 21. században megkerülhetetlen kérdések, áthatják életünket, akár a gazdasági folyamatokra, akár az
emberek mindennapi életére gondolunk.
A fenntarthatóság horizontális célnak tekinthető, így elveit mind térben
(globális, regionális és lokális), mind a környezetünk (természet, gazdaság és társadalom) különböző szintjein értelmezni és alkalmazni kell. A
klímaváltozás igen összetett probléma, ezért a kezelésében is érvényre
kell juttatni a sokoldalúságot, illetve a multidiszciplinaritást. A kedvezőtlen globális folyamatok megfékezésében jelentős szerepet játszhatnak a
gazdaság szereplői, valamint a fogyasztók, a társadalom tagjai is, amelyhez a folyamatok, a gazdasági és normatív eszközök ismerete, alkalmazni
tudása elengedhetetlen, amelyek egyben elősegíthetik a megelőzést és
az alkalmazkodást. A specializáción tanultak lehetővé teszik, hogy a környezetünk ügye iránt vélhetően amúgy is elkötelezett hallgatók számára a
fenntarthatóság és a klímatudatosság egy másoknak is közvetíthető szakmai rendszerré és életszemléletté váljon.
A klíma és fenntarthatóság specializáció keretében oktatott tárgyak a globális környezeti, valamint gazdasági és társadalmi jelenségek elemzéséhez szükséges új elméleti perspektívákat és analitikus készségek átadását
célozzák. A hallgatók:
•

elsajátítják a globális klímaváltozást kiváltó legfontosabb okokat, a jellemző trendeket és összefüggéseket, valamint a fenntarthatóság értelmezését;

•

a gazdasági folyamatok klímaváltozásra gyakorolt hatását, az ezek
elemzésére, értékelésére és enyhítésére szolgáló környezetgazdaságtani eszközöket;
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•

megismerik a globális, regionális és hazai klímapolitikákat, és a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseket, a jövőbeli célokat, továbbá
az elérésükhöz szükséges lépések széleskörű tárházát.

•

Karrierlehetőségek: helyi, országos és nemzetközi szervezetekben (pld:
ENSZ, OECD, fejlődési bankok), kormányzati szervezetekben (EU és hazai), kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményekben, vállalatoknál.

Szakmai partner: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) – Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály (NAKFO)
Tantárgyak:
7GF20NBK04M: Globális és hazai környezeti kihívások (Eszterhai Viktor)
7GF20NBK05M: Klimatológia alapjai (Marjainé Szerényi Zsuzsanna)
7GF20NBK06M: Nemzetközi, hazai és városi klímapolitikák (Salamin Géza)
7GF20NBK07M: A fenntarthatóság gazdaságtana (Kocsis Tamás)
NPGG022NMMB: Környezetértékelés (Marjainé Szerényi Zsuzsanna)
7GF20NBK08M: Környezeti hatásvizsgálat és tervezés (SKV, KHV) (Péti
Márton)
7GF20NBK09M: Nemzetközi klímastratégiák és környezeti indikátorok
(Marjainé Szerényi Zsuzsanna)
Felvehet egyszerre egynél több specializációt is.
Előfeltétel: nincs!
Felvételi rangsor:
motivációs levél és hallgatókkal folytatott iteratív kommunikáció
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2. Urbanisztika és térségfejlesztés specializáció
Specializáció felelős: Dr. Kocsis János Balázs (janosbalazs.kocsis@uni-corvinus.hu)
A globalizáció folyamata felerősíti a helyi, települési, regionális fejlesztések
jelentőségét. A fejlesztés szemlélete, tervezése és lebonyolítása holisztikus,
komplex megközelítést követel meg, amelyben a figyelem kiterjed a gazdaság, környezet, társadalom egészére és alrendszereire. Mindeközben a
város, mint a közszféra szerveződési tere, a fejlesztéspolitika beavatkozási
terepe felértékelődik mind a nemzetközi, mind a hazai szakpolitikai kezdeményezésekben, sőt egyúttal a közérdeklődés fókuszába is került (különösen a hallgatói korosztályban). Így bár a városokon kívüli, egységes térségi
rendszerekkel kell továbbra is köztervezési és közfejlesztési megközelítésből foglalkozni, a gyakorlati és így az oktatási műveletekben az urbanisztika célszerűen nagyobb hangsúlyt kaphat és ezt az átadott ismeretek
megnevezésében is érdemes megjeleníteni.
A specializáció célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti
és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások figyelembevételével a környezeti
problémák társadalmi dimenzióinak feltárására, társadalmi, kulturális és
ökológiai folyamatok gazdasági szempontú elemzésére. Alkalmasak önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában.
A hallgatók képessé válnak globális és regionális fejlesztési politikák, stratégiák és programok tervezésében és lebonyolításában való alkotó, innovatív közreműködésre.
Fontosabb ismeretkörök: gazdasági és társadalmi folyamatok térbelisége,
regionális és környezeti elemzési módszerek, regionális gazdaságtan és
gazdaságfejlesztés, területfejlesztés és vidékfejlesztés, fejlesztéspolitikai
programozás, pályázatírás és kezelés, városgazdaságtan és urbanisztika,
földrajz és térinformatika.
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Karrierlehetőségek: helyi (városi), országos és nemzetközi szervezetekben
(pld: EU, ENSZ, OECD, fejlődési bankok), kormányzati szervezetekben, kutatóintézetekben, felsőoktatási intézményekben, a fejlesztési piacon beágyazott cégekben.
Szakmai partner: Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT)
Tantárgyak:
7GF20NBK01M: Az integrált vidékfejlesztés gyakorlata (Szabó Mátyás)
7GF20NAK40M: Fejlesztéspolitikai programozás és menedzsment (Péti
Márton)
7GF20NBK02M: Urbanisztika és területi tervezés gyakorlata (Salamin Géza)
7GF20NAK17M: Városföldrajz és globális városok (Salamin Géza)
7PO10NFVF2M: Önkormányzati politika és igazgatás (Balázs Zoltán)
7GF20NAK25M: Budapest és nagyvárosok (Kocsis János Balázs)
7GF20NBK03M: Urbanisztika és urbanizáció nemzetközi trendjei (Kocsis
János Balázs)
Ehhez az adott specializáció kötelezően választható tantárgyaiból 15 kreditet kell teljesíteni. Egy specializáció választása esetén a másik specializáció
kötelezően választható tárgyai szabadon választhatóként teljesíthetőek.
Felvehet egyszerre egynél több specializációt is.
Előfeltétel: nincs!
Felvételi rangsor:
A hallgatók a Neptunon egyéni preferencia szerint jelölik meg a specializációk sorrendjét. Rangsorolás a motivációk, a hallgatóktól bekért nyilatkozat és a hallgatókkal folytatott iteratív konzultációk alapján történik.
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Szakfelelős: Móricz Péter (peter.moricz@uni-corvinus.hu)
A hallgatónak mind a négy modult sorba kell rendeznie, „holtverseny” és
nem rangsorolt modul nem maradhat.
A besorolás nem automatikus, a szakvezetés mérlegel (az előfeltétel-tárgyak érdemjegye alapján), hogy értelmes (nem túl kicsi, nem túl nagy)
csoportméret alakuljon minden modulnál. Ehhez hozzá kell nézzük korábbi évfolyamok mintatantervét, mert néhány modultárgyat velük összevontan tartjuk.
A jelentkezési folyamat végén minden hallgató KETTŐ modulra kerül be,

1. Agilis és emberközpontú HR modul:
Specializáció felelős: Takács Sándor (sandor.takacs@uni-corvinus.hu)
Előfeltétel: Szervezeti magatartás és vezetés (közepes)
Tárgyak: Stratégiai HR esetek (4 kredit), Egészséges szervezeti kultúra és
HR rendszerek (8 kredit), HR a jövőszervezeteiben projekt (6 kredit)

2. Szervezetfejlesztés modul:
Felelős: Gelei András (andras.gelei@uni-corvinus.hu)
Előfeltétel: Szervezeti magatartás és vezetés (közepes)
Tárgyak: Szervezetfejlesztés, OD gyak. projekt (9 kredit), OD tanácsadói
készségek fejl. (3 kredit), Tanuló szervezet gyakorlata (6 kredit)

3. Controlling és teljesítménymenedzsment modul:
Felelős: Bodnár Viktória (viktoria.bodnar@uni-corvinus.hu)
Előfeltétel: Információrendszerek vezetése (közepes)Stratégiai menedzsment (közepes)
Tárgyak: Stratégiai és szervezeti modellek (6 kredit), Folyamatmenedzsment és IT (6 kredit), Működésfejlesztési és digitalizációs projektek vezetése (6 kredit)
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4. Stratégiavezérelt folyamatmenedzsment modul:
Felelős: Drótos György (gyorgy.drotos@uni-corvinus.hu)
Előfeltétel: Információrendszerek vezetése (közepes)Stratégiai menedzsment (közepes)
Tárgyak: Stratégiai és szervezeti modellek (6 kredit), Folyamatmenedzsment és IT (6 kredit), Működésfejlesztési és digitalizációs projektek vezetése (6 kredit)
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BIZTOSÍTÁSI ÉS PÉNZÜGYI MATEMATIKA MSC

Szakfelelős: Dr. Kovács Erzsébet <erzsebet.kovacs@uni-corvinus.hu>
Maximálisan a mindenkori szaklétszám 65%-a kerülhet egy specializációra.
Előfeltétel tárgyak jegyei alapján történik a rangsorolás. kötelezően kettőt
kell párhuzamosan elvégeznie!

1. Kvantitatív pénzügyek
Specializáció felelős: Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, egyetemi docens <agnes.
dancs@uni-corvinus.hu>
A kvantitatív pénzügyek specializáción végzett továbbá képes a piaci, a
hitelezési és a működési kockázatok felmérésére, a kockázatkezelési stratégia meghatározására, a különböző pénzügyi termékek árának meghatározására, a megbízó elvárásainak megfelelő befektetési portfólió kialakítására és ehhez kapcsolódóan az optimális tőkeallokációs stratégia
kidolgozására.
Tárgyak: MM4N1PF2P-A: Pénzügyi folyamatok matematikája I-II. (MM4N1PF2P-A -- MM4N1PF3P-A), Pénzügyi folyamatok matematikája praktikum I-II. (MM4N2PF2P-A -- MM4N2PF3P-A), Kvantitatív pénzügyek I-II.
(2BE52NAK25M -- 2BE52NAK27M, Kvantitatív pénzügyek praktikum I.-II.
(2BE52NAK26M -- 2BE52NAK28M), Empirikus pénzügyek (2BE52NAK13M),
Pénzügyi kockázatok kezelése (2BE52NBK04M), Hitelezési kockázat alapja
(2BE52NDK14M), Áringadozások (MM4N1AI3P), Kamatlábmodellek (MM4N1KL4P)
Előfeltétel: Bevezetés a numerikus pénzügyekbe (4PU51NAK45M)
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2. Aktuárius
Felelős: Dr. Vékás Péter, egyetemi adjunktus < peter.vekas@uni-corvinus.
hu >
Az aktuárius specializáción végzett képes az életbiztosítás, az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás és az általános (nem-élet- és viszont-) biztosítás gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékoláshoz
kapcsolódó számítások elvégzésére, a kockázati folyamatok modellezésére, a biztosítási kockázat mérésére, modellezésére.
Tárgyak: Élettartam adatok elemzése (MM4N1ET2A), Általános biztosítás
I.-II. (MM4N1AB2A – MM4N1AB3A), Általános biztosítás praktikum (MM4N2AB2A), Biztosítási modellek a közgazdaságtanban (4OP13NAK21M),
Egészségbiztosítás (4OP13NAK22M), Statisztikai módszerek a biztosításban (4OP13NAK23M), Nyugdíjbiztosítás (4OP13NAK24M), Biztosítási számvitel (4BO11NIK15M), Biztosítási szerződések pénzügyi elemzése (4OP13NAK25M), Eredményelemzés és szolvencia (4BO11NIK19M), Kockázati
folyamatok (MM4N1KF4A)
Előfeltétel: Biztosítástan (4BO11NIK01M) és Életbiztosítás (4BO11NIK02M)
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PÉNZÜGY MSC
Szakfelelős: Dr. Walter György, egyetemi tanár < gyorgy.walter@uni-corvinus.hu >
Specializáció választás szabályai: A Befektetések és a Számítógépes Problémamegoldás tárgyak vizsgajegyének egyenlő súlyozású számtani átlaga alapján a rangsorolás. A hallgatók a Neptunon egyéni preferencia
szerint jelölik meg a specializációk sorrendjét.

1. Befektetés-elemző
Képes az elemzésre és a működési kockázatok felmérésére, a kockázatkezelési stratégia
Specializáció felelős: Dr. Váradi Kata, egyetemi docens < kata.varadi@
uni-corvinus.hu >
Tárgyak: Kötvény-és részvénypiacok (2BE52NAK07M), Pénzügyi instrumentumok számvitele (PSVS003NMMB), Alkalmazott vállalatértékelés
(2BE52NCK01M), Empirikus pénzügyek (2BE52NAK08M), Szakszeminárium I.-II. (2BE52NDK07M- 2BE52NDK12M), Kvantitatív pénzügyek alapjai
(PSBV031NMMB), Hitelezési kockázat és hitelderivatívák (2BE52NDK06M)
Előfeltétel: Nincs

2. Pénzügypolitika és közpénzügyek
Felelős: Dr. Kürthy Gábor (esti) egyetemi docens, Walter György (angol
nyelvű) < gabor.kurthy@uni-corvinus.hu > < gyorgy.walter@uni-corvinus.
hu >
Tárgyak: Pénzelmélet, pénzügyi modellek (4PU51NAK18M), Nemzetközi
tőkepiacok működése (4PU51NAK19M), Adó- és közpénzügyek elmélete
(4PU51NAK39M), Bank és pénzügyi intézményrendszer (4PU51NAK22M),
Szakszeminárium I. -II. (4PU51NAK11M -4PU51NAK16M), Pénzügypolitika
(4PU51NAK23M), Pénzügyi esettanulmányok (4PU51NAK38M)
Előfeltétel: Nincs
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PÉNZÜGY MSC
Vállalati pénzügy
Felelős: Dr. Váradi Kata, egyetemi docens < kata.varadi@uni-corvinus.hu >
Tárgyak: Üzleti stratégiai esettanulmányok (VGUG022NMMB), Pénzügyi
kontrolling (2PU51NCK26M), Alkalmazott vállalatértékelés (2BE52NCK01M),
Vállalati pénzügyi információs rendszerek(2BE52NDK01M), Szakszeminárium I-II. (2BE52NDK04M- 2BE52NDK08M), Beruházási és finanszírozási döntések(PSBV036NMMB), Csődelőrejelzés és vállalati válságkezelés
(2BE52NDK03M)
Előfeltétel: Nincs

KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ:
Nyilatkozat szükséges a kiválasztáskor!

Makrogazdasági elemző specializáció / 1. Macroeconomic Analyst Specialization
Specializáció felelős: Kónya István (istvan.konya@uni-corvinus.hu)
Előfeltétel: nincs!
Felvételi rangsorolás: Mind a két specializációt rangsorolnia kell a hallgatónak, besorolás az első félév (1 és 2 negyedév) átlaga alapján történik.
Tárgyak:
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KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ:

2. Piacelemző specializáció / 2. Industrial Organization Analyst Specialization
Felelős: Szakadát László (laszlo.szakadat@uni-corvinus.hu)
Előfeltétel: Nincs
Felvételi rangsorolás:
Mind a két specializációt rangsorolnia kell a hallgatónak, besorolás az első
félév (1 és 2 negyedév) átlaga alapján történik
Tárgyak:
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