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Ingyenes
A megújult Corvinuson 
2020-tól is tanulhatsz 
térítésmentesen. 
Jelentkezz Corvinus 
Ösztöndíjra!*

*A Corvinus Ösztöndíj – az állami 
ösztöndíjhoz hasonlóan – nem 
tartalmazza az idegen nyelvi képzések 
nyelvi hozzájárulási díját.

Rugalmas
Ha nem sikerül elsőre 
ingyenes helyre bejutnod, 
de felvételt nyertél 
a Corvinusra, az egyetemi 
teljesítményed alapján 
a következő évben újra 
pályázhatsz a Corvinus 
Ösztöndíjra. 

Kötetlen
A Corvinus Ösztöndíj 
nem köt röghöz, 
és nem jelenti 
az állami ösztöndíjas 
féléveid számának 
a felhasználását. 
Az állami ösztöndíjas 
féléveidet később 
szabadon 
felhasználhatod 
a tanulmányaid 
folytatására. 

hellofelveteli.hu
#együttalegjobbak

2020-ban is a CORVINUS
a legjobb választás!
Vár a megújult Corvinus, Magyarország vezető 
közgazdasági egyeteme. Legyünk #együttalegjobbak!

Látogass el weboldalunkra, ismerd meg az új Corvinus 
Ösztöndíjprogramot és jelentkezz hozzánk!
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Kedves leendő Hallgatónk!
A Corvinus Egyetem egy olyan közös-
ség, amelyhez eddig is megérte csatla-
kozni, de arra törekszünk, hogy a meg-
újult Corvinushoz még nagyobb öröm 
legyen tartozni. Mi, közösen az oktatók-
kal, a hallgatókkal és a legkülönfélébb 
munkatársakkal azon dolgozunk, hogy  
a legkiválóbb diákoknak ne kelljen kül-
földi egyetemet választaniuk ahhoz, 
hogy nemzetközileg is elismert, piacké-
pes tudást szerezzenek. Célunk, hogy 
végzett hallgatóink egy corvinusos dip-
lomával a kezükben már a kezdetektől 
jobb bért és jobb pozíciót kaphassanak 
a világ minden táján. 

Ahhoz, hogy fel tudjuk venni a versenyt, 
egy megújult Corvinusra van szükség. 
Az átalakulás célja, hogy a világ leg-
jobb egyetemeinek egyikeként neveljük 

és képezzük a jövő társadalmi és gaz-
dasági elitjét Magyarországon és Kö-
zép-Európában.

A modellváltással továbbra is lehető-
ség lesz térítésmentesen tanulni a Cor-
vinuson, a bekerüléshez csak a tehet-
ség számít, nem a családi háttér vagy 
az anyagi helyzet. 

Közgázosnak, corvinusosnak lenni olyan, 
mintha az ember egy nagy, láthatatlan 
közösség része lenne: életre szóló barát-
ságokat, kamatoztatható kapcsolati tő-
két, naprakész tudást jelent, és mindezt 
otthonos környezetben.

Csatlakozz a közös
ségünkhöz, és legyünk  
#együttalegjobbak!

Anthony Radev,  
a Corvinus Egyetem elnöke
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A Corvinus Egyetem eddig is veze-
tő pozíciót töltött be Magyarországon  
a felsőoktatási intézmények között gaz-
daság- és társadalomtudományi képzé-
seken. A legkiválóbb oktatókkal rendel-
kező egyetem, amely nemcsak alapos 
és naprakész tudást, hanem széles 
kapcsolati hálót és biztos jövőt is kínál 
diákjainak. 

Hiszünk a folyamatos fejlődésben, hogy 
az ed dig el ért eredményekkel nem szabad 
meg eléged ni. Ezért döntöttünk a mo   dell -
váltás mellett, így 2019 júliusától egy ál-
lami alapítvány működteti az intéz ményt.  
A magasabb színvonal eléréséhez ru gal-
ma sabb működés szükséges, ami megte-
remti a hosszú távú és ki szá mít ha tó terve-
zés lehetőségét is. 

Célunk nem kisebb, minthogy a Cor-
vinus nemzetközi egyetemmé váljon. 
Egyetemünk a nemzetközi felsőokta-
tási rangsorokban 2030-ra a gazda-
ság- és társadalomtudományi területen 
Kö zép-Európa vezető intézményeként  
a világ legjobb 200, Európa legjobb  
100 egyeteme közé szeretne kerülni. 

A diákoknak a jövőben nem kell elhagy-
niuk az országot azért, hogy nemzet-
közi piacon is helytálló tudáshoz jussa-
nak. Ennek érdekében a jelenleginél is 
több idegen nyelvű képzési programot 
szeretnénk kínálni, ahol nemzetközileg 
elismert külföldi professzorok adják át 
tudásukat. 

A megújult Corvinus minden kiváló  
tudású diák számára elérhető lesz. 
Azoknak, akik hisznek abban, hogy az 
egyetemen megszerzett tudás kézzel-
fogható értéket képvisel, akik hisznek 
abban, hogy az itt eltöltött évek után  
új kapuk nyílhatnak meg előttük.

A modellváltással azonban nem tű-
nik el az ingyenes képzés lehetősége. 
A Corvinus Ösztöndíjprogrammal az 
Alapítvány ‒ ahogy korábban az állami 
fenntartó ‒ biztosítja, hogy kiválósági 
alapon továbbra is több ezer hallgató 
vehessen részt térítésmentes képzés-
ben a Corvinuson. 

A megújult Corvinus téged is vár! 
Legyünk #együttalegjobbak!

Megújult a Corvinus
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Miért a Corvinust válaszd?
NAPRAKÉSZ TUDÁS,  
ÉRTÉKÁLLÓ DIPLOMA

  Itt nem csak az a fontos, hogy 
megtanuld a leckét, hanem 
hogy a gyakorlatban tudd 
alkalmazni a tudást

  Olyan szakmai gyakorlatokon 
vehetsz részt, melyekre építhe-
ted a jövődet

MAGASABB KEZDŐBÉR

		A felmérések szerint  
a Corvinuson végzett diákok  
átlagosan jobban keresnek, 
mint más gazdasági  
egyetemen végzett társaik

ÉLÉNK DIÁKÉLET

		A Corvinuson belül sok diák-
szervezet működik, amelyek 
középpontjában mindig  
a közös érdeklődés áll, legyen 
szó közgazdaságtanról,  
turizmusról vagy akár újság-
írásról

		Szakkollégiumokban gazdag 
egyetemként, ha hozzánk 
jelentkezel, akár te is tagja 
lehetsz a speciális tudás-
közösségnek

		Tanulásban és buliban is  
a legnagyobb: a Hallgatói  
Önkormányzat és az  
Öntevékeny Csoportok  
Irodája jobbnál jobb  
programokat szerveznek

ÉLEN A RANGSOROKBAN

		Gazdasági alapszakjaink  
vezető pozíciót töltenek be  
a hazai egyetemek között

		2010-ben felsőoktatási intéz-
ményi kategóriában Felsőokta-
tási Minőségi Díjat nyertünk

		Nemzetközi elismertség: rajta 
vagyunk a Financial Times leg-
jobb üzleti képzést adó egyete-
meinek rangsorán is

NEMZETKÖZI LEHETŐSÉGEK

		Lehetőséged van 5 kontinen-
sen lévő, több mint 300 
partneregyetemünk egyikén is 
tanulni, akár egy hónapot, de 
akár több évet is
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A 2020-ban jelentkezők már  
a megújult Corvinus Egyetemre  
felvételizhetnek az új felvételi  
szabályok szerint. 

Hogyan jelentkezz? 

A felvételi jelentkezésedet 2020. február 
15-ig kell benyújtanod kizárólag elekt-
ro ni ku san, a Felvi.hu E-felvételi szolgál-
ta tásán keresztül. A regisztráció után 
leg fel jebb hat helyet jelölhetsz meg térí-
tés mentesen. A kért dokumentumok fel-
töl té se után az Ügyfélkapun keresztül 
hi telesítheted a felvételi kérelmet.

Miből érettségizz, ha  
a Corvinusra jönnél?

Gazdálkodástudományi Kar ‒ emberi 
erő for rá sok, gazdálkodási és menedzs-
ment, kereskedelem és marketing, nem-
zet kö zi gazdálkodás, pénzügy és szám-

vitel, turizmus-vendéglátás (kettőt kell 
választani a következők közül): föld rajz, 
gazdasági is me re tek, informatika, ága-
zaton belüli spe cia li zá ció szakmai érett-
ségi tárgy, ma te ma tika, tör té nelem, egy 
idegen nyelv*, ága za ti szak mai érett-
ségi vizsgatárgy**, szakmai előkészítő 
tárgy ***.

Gazdálkodástudományi Kar – gazda-
ságinformatikus: matematika és fizika 
vagy gazdasági ismeretek vagy infor-
matika vagy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy ** vagy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy ***.

Gazdálkodástudományi Kar – vi dék fej-
lesz tési agrármérnöki (kettőt kell válasz-
ta ni a következők közül): biológia, fizika, 
föld rajz, informatika, ágazaton belüli 
spe cia li zá ció szak mai érett ségi tárgy 
kémia, ma te ma tika, ter mé szet tu do-
mány, ide gen nyelv*, ágazati szakmai 

Felvételi kisokos
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érettsé gi vizs ga tárgy**, szakmai előké-
szítő vizs ga tárgy***.

Közgazdaságtudományi Kar: kötelező 
emelt szintű érettségi matematikából 
és gazdasági ismeretek vagy történe-
lem vagy egy idegen nyelv* vagy ága-
zati szakmai érettségi vizsgatárgy** 
vagy szakmai előkészítő tárgy ***. 

Társadalomtudományi és Nemzetközi 
Kap cso la tok Kar (kettőt kell választani  
a kö vet ke zők közül): magyar, matema-
tika, társadalomismeret, történelem, egy 
ide gen nyelv*. Legalább egyet emelt 
szin ten kell teljesíteni.

Milyen szakokat indít  
a Corvinus alapképzésben?

A Gazdálkodástudományi Karon 8 alap-
kép zés közül lehet választani: em beri 
erő for rá sok, gazdálkodási és me nedzs-
ment, vidékfejlesztési agrár mér nöki, 
gaz  da ság informatikus, keres ke de lem 
és mar ke ting, nemzetközi gaz dál ko dás, 
pénz ügy és számvitel, tu riz mus-ven-
dég látás. 

A Közgazdaságtudományi Karon az 
alkalmazott közgazdaságtan alap kép-
zés, valamint a gazdaság- és pénzügy- 

matematikai elemzés osztatlan kép-
zés indul. 

A Társadalomtudományi és Nemzetközi 
Kapcsolatok Karon 4 alapszakra le het 
jelentkezni: kommunikáció- és mé  dia  tu-
do mány, nemzetközi tanulmányok, szo-
ciológia, politikatudományok. 

Az egyes szakokról további részleteket 
is megtudhatsz a kiadványból! 

Továbbra is lehet ingyenes képzésre 
jelentkezni? 

A Corvinus Egyetem 2019 júliusától 
alapítványi modellben működik, de to-
vábbra is lehet térítésmentes képzés-
re jelentkezni. Ezt a felvételi során az  
„A” finanszírozási forma megjelölésé-
vel teheted meg.

    * idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol
  **  ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatikaismeretek, kereskedelemismeretek, közgazda-

ság-ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar-ismeretek
***  szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing-alapismeretek, közgazdasági alapismeretek 

(elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforga-
lom-alapismeretek
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Minden a Corvinus  
Ösztöndíjról

Tulajdonképpen mi is  
a Corvinus Ösztöndíj? 

Egy teljesítményalapú ösztöndíj, telje-
sen új rendszerben. Ahogyan te is bizto-
san hallottál róla, a Corvinus fenntartói 
jogai 2019-ben átkerültek az államtól 
egy alapítványhoz, így az állami ösz-
töndíjas helyeknek is szükségszerűen át 
kellett alakulniuk. Mégis, sok tekintetben 
nagyon hasonlít a Corvinus Ösztöndíj az 
elődjéhez: ugyanúgy tartalmazza pél-
dául a képzés költségét, mint az állami  
ösztöndíj, de nem fedezi például az ide-
gen nyelvi hozzájárulást, a lakhatást,  
a megélhetést a tanulmányok ideje alatt, 
és ez sem jár automatikusan a tanulmá-
nyok befejezéséig. Azt, hogy ki lesz jo-
gosult az Ösztöndíjra, egy rangsor dönti 
majd el, amelynek tartalmi feltételeit az 
Egyetem vezetése írja elő. 

Akkor csak jó tanulmányi  
eredmény mellett kapható  
meg az Ösztöndíj? 

Ne aggódj, ha nem minden félévben si-
kerül elérni a színjeles átlagot, de fon-
tos tudnod, hogy minél jobb tanulmányi 
eredményt érsz el, annál valószínűbb, 
hogy jogosult leszel rá. Az Ösztöndíj-
hoz legalább 3,5-ös kreditekkel súlyo-
zott tanulmányi átlag szükséges, a két 
félév alatt teljesített kreditek számának 
pedig legalább 46 kreditnek kell len-
nie. A fenti szempontok alapján kép-
zésenként hallgatói rangsor készül, és  
a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók 
nyernek jogosultságot a következő két 
félévre a képzésen rendelkezésre álló 
Corvinus Ösztöndíjas helyekre. 
Ha mégsem sikerült az egyik évben 
elér ned a célod, ne csüggedj! Az Egye-

Megmaradt a térítésmentes képzési forma a Corvinus 
Egyetemen?! ‒ Íme a részletek!
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tem tanévenként egyszer felülvizsgálja 
az ösztöndíjra jogosultak körét. 

Hogyan kell jelentkezni a felvételi 
során a Corvinus Ösztöndíjra? 

Ha szeretnéd igénybe venni az Ösztön-
díjat, akkor a 2020-as felvételi jelent-
kezés leadásakor az adott képzésen 
az „A” finanszírozási formát kell meg-
jelölnöd. Ha a felvételi során az adott 
képzésen eléred az Egyetem által meg-
határozott felvételi ponthatárt ebben  
a finanszírozási formában, akkor auto-
matikusan jogosulttá válsz az ösztön-
díjra az első két félévre. 

Ösztöndíjas helyre pályáztam  
a felvételi alkalmával, de nem  
sikerült. Akkor már nincs is  
lehetőségem az ingyenes képzésre? 

Ha nem sikerül elsőre Corvinus Ösztön-
díjas helyre bejutnod, de felvételt nyer-
tél a Corvinusra (ennek továbbra is fel-
tétele, hogy az „A” finanszírozási forma 
mellett az adott szak „K” finanszírozási 
formáját is bejelöld), az egyetemi telje-
sítményed alapján a következő évben 
újra pályázhatsz a Corvinus Ösztön-
díjra átsorolás útján. Aki pedig nem jut 
térítésmentes képzéshez, a Diákhitel  
Központon keresztül igénybe tudja ven-
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ni az államilag támogatott kamatmen-
tes előfinanszírozási lehetőséget. 

Hány félévre jár az Ösztöndíj? 

Az Ösztöndíj nem jár automatikusan  
a tel jes képzési időre (tanévente felül-
vizsgáljuk a jogosultak körét) és legfel-
jebb az adott szak hatályos képzési és 
kimeneti követelményeiben meghatá-
rozott képzési időre jár. (Azaz, ha a meg-
hirdetéskor az adott szak képzési ideje  
7 félév, akkor maximum 7 félévre.) Fo-
gyatékkal élők esetében ez a félévszám 
egy félévvel (osztatlan képzésben részt 
vevő fogyatékkal élők esetén két félév-
vel) meghosszabbítható. Fontos, hogy 
csak aktív félévben jár az ösztöndíj! 
Méltányolható indokok esetén (tartós 
betegség, gyermekvállalás, Erasmus) 
a jogosultsági idő meghosszabbítható 
egy félévvel, ha ezen körülmények mi-
att a tanulmányi idő is hosszabb lesz 
(a maximális támogatási idő azonban 
ilyen esetben sem léphető túl).

Corvinus Ösztöndíjasként járhatok 
más felsőoktatási intézmény állami 
ösztöndíjas képzésére? 

Igen, mivel az Ösztöndíj nem jelenti az 
ál lam által finanszírozott féléveid szá-
má nak a felhasználását (tehát nem 
csök ken ti az állami ösztöndíjas félév-

ként rendelkezésre álló 12 félévet). Az 
ál lami ösztöndíjas féléveidet szabadon 
felhasználhatod további tanulmányok 
folytatására. 

Hogyan veszíthetem el  
az Ösztöndíjra való jogosultságot? 

Például, ha felmondod az ösztöndíj-
szerződést, ha kimerítetted a támoga-
tott félévek maximális számát, vagy 
bármilyen más okból megszűnik a hall-
gatói jogviszonyod.
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Nemzetközi lehetőségek a Corvinuson 
– kitárul előtted a világ! 

ERASMUS+

Résztanulmányok: Külföldi  
felsőoktatási partnerintézmény-
ben 3‒12 hónap között. 

Szakmai gyakorlat: Bármilyen 
szervezetnél legfeljebb egy évre. 

Ösztöndíj: 420‒700 Euro/hó, 
célországtól és mobilitási típustól 
függ. 

CAMPUS MUNDI

Részképzés: 3‒5 hónapot tölthetsz 
el a partneregyetemünk egyikén. 

Szakmai gyakorlat: Ha szeretnél 
legfeljebb 3 hónapig egy külföldi 
szervezet munkájába bekapcso-
lódni.

Rövid tanulmányút: Legfeljebb 
egyhónapos időtartamon belül 
részt vehetsz nemzetközi kutatási 
projektben vagy szakmai verse-
nyen, és akár külföldi tudományos 
konferencián is tarthatsz elő-
adást. 

Ösztöndíj: Havi 200‒350 ezer 
forint között, célországtól és  
mobilitási típustól függ. 

CEEPUS

Célországok: Albánia, Ausztria, 
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 
Cseh Köztársaság, Horvátország, 
Koszovó, Lengyelország, Ma-
cedónia, Moldova, Montenegró, 
Románia, Szerbia, Szlovákia és 
Szlovénia. 

Féléváthallgatás: 3‒5 hónap. 

Rövid távú hallgatói mobilitás: 
1‒2 hónap kifejezetten a szak-
dolgozathoz kapcsolódó kutatás, 
labormunka, konzultáció.

5 kontinensen több mint 300 partner-
intézmény vár rád! Tandíjmentes 
külföldi tanulási vagy gyakorlati 
lehetőségek várnak a kéthetes tanul
mányutaktól kezdve, a féléves, éves 
külföldi tanulmányi vagy kutatási 
időszakokon át, egészen a teljes 
külföldi képzésig. 

Mit nyerhetsz, ha élsz a nemzetközi 
lehetőségeinkkel? 
	nemzetközi kapcsolatokat 
	szakmai ismereteket/kompetenciákat 
	belépőt a világ legjobb egyetemeire 
	aktív nyelvtudást 
	barátokat világszerte
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Karrierépítés

Tudjuk, hogy a folyamatosan változó 
világra közösen kell felkészülnünk, 
ezért az elméleti tudás átadása 
mellett kiemelt figyelmet fordítunk 
arra, hogy megfelelő gyakorlatban is 
részesülj. Sőt, a diplomához közeled
ve sem engedjük el a kezedet. 

A Budapesti Corvinus Egyetemen Kö-
zép-Kelet-Európában elsőként, 1996 
óta működik Karrier Iroda. Küldeté-
sünk, hogy kapcsolatot teremtsünk  
a magas színvonalon képzett hallga-
tók és az üzleti, intézményi szféra kö-
zött, hogy tudatos karriertervezéssel 
támogassuk a hallgatóinkat, és segít-
sük őket a szaktudásuknak és érdek-
lődési területüknek legmegfelelőbb ál-
lás megtalálásában. 

KARRIERTANÁCSADÁS

Egyénileg és kiscsoportban is 
segítünk megtalálni, hogy mi  
számodra a legmegfelelőbb  
karrierút, ahol készségeidet  
leginkább kibontakoztathatod. 

ÁLLÁSBÖRZÉK

Tavasszal és ősszel hallgatóink-
nak és frissdiplomásainknak 
állásbörzét szervezünk.

ÁLLÁSAJÁNLATOK ÉS SZAKMAI 
GYAKORLATOK KÖZVETÍTÉSE

Online felületünkön több száz 
állás és szakmai gyakorlat között 
böngészhetsz.

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI 
RENDSZER

Folyamatosan figyeljük és  
felmérjük, hogy milyen munka-
erő-piaci pozícióik vannak  
a friss diplomásainknak, illetve 
hogyan vélekednek képzésük 
eredményes ségéről. 

VÁLLALATI PROGRAMOK  
SZERVEZÉSE

		Gyár- és székházlátogatásokat 
szervezünk 

		Külsős nyílt napok esetében 
közvetítünk a diákok és a vál-
lalatok között
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Pistyur Vera, ügyvezető, Bridge Budapest
(Posztgraduális képzés, nemzetközi kapcsolatok 
szak)

Amit a Corvinuson kaptam, talán a legtöbb fogódzót adta, 
hogy el tudjak igazodni a nemzetközi szervezetek vilá-
gában. Volt, hogy San Diegóban, Denverben, Berlinben, 
Pozsonyban és Stockholmban jártam pár hónap alatt és 
osztottam meg a tapasztalatainkat a munkánkról, vittük 
hírét magyar eredményeknek, és építettük a kap cso la to-
kat. Volt mire emlékezni a tanórákról. A világ bármelyik 
pontján járok, találkozom volt csoporttársakkal.

Fábián Sára, alapító, Amigos  
a gyerekekért Alapítvány
(Alapképzés, pénzügy és számvitel szak)

A Corvinus volt számomra az a hely, ahol biztos alapot 
kaptam ahhoz, hogy megtaláljam a magam útját. Ami-
kor elmesélem, hogy pénzügy-számvitel alapképzésen 
diplomáztam, mindenki azt hiszi, hogy könyvelő vagyok 
vagy „valami bankos kisasszony”. Pedig a Corvinuson 
elsajátott tárgyi tudás, a strukturált, rendszerben gon-
dolkodás és kritikus látásmód az, aminek köszönhetem, 
hogy jól tudom végezni a munkámat.

Dr. Molnár Bálint, kommunikációs  
vezető, Design Terminal
(Társadalmi Kommunikáció Doktori Program)

Doktoranduszként a Corvinus nyitott szakmai műhelyt 
jelentett, ami otthont adott témámnak, a vállalatok és 
érintettjeik együttműködését vizsgáló kutatásnak. Több 
éve kommunikációs vezetőként dolgozva úgy látom, 
hogy a Corvinus Egyetem az az iskola, amely jövőt for-
máló vezetőket képez, akik az értékelvű gondolkodást, 
a stratégiai döntéseket és a megvalósító tetterőt ötvöző 
szemléletet sajátítják el az egyetemen.
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A duális képzés lényege, hogy a hall
gató az egyetemi képzés mellett  
a duális partnernél munka viszonyban 
áll, képzése a vállalat és az egyetem 
által közösen elfogadott tanrend
re épül, kijelölt vállalati mentorral. 
A duális képzésben tanult tárgy az 
egyetemen és a vállalatnál elsajátí
tott ismeretek közös ellenőrzésével és 
értékelésével zárul a tantárgyi adat
lapon meghatározott módon. 

A Corvinus Egyetemen a duális képzé sek 
a Gaz dál ko dás tu do má nyi Kar bu da pes-
ti és szé kes fe hér vá ri cam pu sán ér he tők 
el nem zet kö zi és ma gyar part ner cé gek 
köz re mű kö dé sé vel. Du á lis kép zés re csak 

a fel vé te li tá jé koz ta tó ban meg je lölt kép-
zé sek ese tén le het je lent kez ni, il let ve  
a part ner cé gek hez is pá lyáz ni kell.

A duális képzés előnyei: 

		többéves, releváns munka-
tapasztalat megszerzése még  
a tanulmányok ideje alatt 

		fizetés (legalább a minimálbér 
65%-a havonta) 

		céges szakmai képzések, tréningek 
		tanulmányok alatti előrelépési  

lehetőség cégen belül

A duális partnerek listájáért keresd fel 
honlapunkat!*

Duális képzéseink

* http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu
http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=dual_kepzes_ismerteto
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Székesfehérvári  
Campus 

(Nyílt nap: 2020. január 17.)

Négy éve nyitotta meg kapuit  
a Corvinus Egyetem Campusa  
Székesfehérváron, ahol a legújabb 
módszertant és technológiát  
kínálja az egyetem egyedülálló  
épületekben és parkos környezetben.  
6 érvet szedtünk össze, hogy miért 
éri meg a Székesfehérvári  
Campust választani. 

1. Szakmai munka és fizetés 

A Corvinus duális képzéseit alapsza-
kokon csak a Székesfehérvári Campu-
son találod meg. A tanterv része a heti 
két munkanap, aminek köszönhetően 
az egyetemi évek alatt nemcsak szak-
mai gyakorlatot és kapcsolatrendszert, 
de tisztességes fizetést is kaphatsz. 

Vállalati partnereink nemzetközileg is 
jegyzett magyar és külföldi cégek kö-
zül kerülnek ki, várják a tehetséges 
és szorgalmas hallgatókat – a végzés 
után pedig természetesen a friss diplo-
másokat is. 

2. Mint az amerikai filmekben 

Ha mindig is olyan egyetemi életre 
vágytál, mint az amerikai filmekben, 
ahol a diákok szinte csak könyvekkel  
a hónuk alatt közlekednek a szobáik és 
az előadótermek között, akkor itt a he-
lyed. A Corvinus Székesfehérvári Cam-
pusán az 50 fős kollégium az A épület 
tetőterében kapott helyet, egy vagy 
két emeletre az előadóktól. A kétágyas 
szobák légkondicionáltak, kétszobán-
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ként saját fürdőszobával rendelkeznek. 
A szobák mellett az új bútorokkal felsze-
relt közösségi terekben is minden a ké-
nyelmes időtöltést szolgálja, az újonnan 
kialakított konditerem biztosítja a spor-
tolási lehetőséget. 

3.  A nagyelőadóban is rád figyel  
a tanár 

A nagyobb egyetemeken több száz diák 
ül egyszerre az előadóteremben egy-
egy órán, ami az interaktivitást, a tanár 
és a hallgató közötti párbeszédet lehe-
tetlenné teszi. A Székesfehérvári Cam-
puson sokkal személyre szabottabban 
zajlik az oktatás, a tanárok ismernek 
mindenkit (és a hallgatók is egymást),  
nyugodtan vissza lehet kérdezni, az ana-
lízist és a mikroökonómiát is el magya-
rázzák még egyszer, ha valakinek szük-
sége van rá. 

4. Kiemelt, extra ösztöndíjak 

A minden hallgató számára elérhető 
ösztöndíjak mellett a Székesfehérváron 
tanulók két extra ösztöndíjban is része-
sülhetnek. A város vezetése az Alba Re-
gia Felsőoktatási Ösztöndíjat biztosítja,  
amely havonta 20.000 forintot jelent  
a kiváló tanulmányi eredményű hall-
gatóknak. A Corvinus Egyetem pedig  
a hall gatók 10 százalékának adja a 
Szé kes fe hérvári Kiválósági Ösztöndíjat, 
amely 100.000 forintot jelent félévente. 

Erre azok pályázhatnak, akiknek leg-
alább négyes átlagú a korrigált kredit-
indexe. 

5. Kritikus gondolkodás 

A Corvinus Alba Karrier Klub, a CAKK, 
egy Székesfehérváron működő diák-
szervezet, amelynek célja, hogy a kar-
rierépítésük iránt elkötelezett hallgatók 
tudásának és szakmai tapasztalatának 
bővítésére nyújtson lehetőséget előa-
dások, kurzusok, konferenciák és pro-
jektek szervezésével. CAKK-osként ré-
szese lehetsz egy elkötelezett, pörgős 
közösségnek, ahol képes leszel kritikus 
gondolkodással elemezni a világ dol-
gait, miközben számos új kapcsolatra 
tehetsz szert. 

6. Pörgős diákélet 

Az előadások, szemináriumok, zh-k és 
vizsgák mellett az sem mellékes, hogy 
mivel töltheted a szabadidődet. A Pe-
tőfi Kultúrtanszéket például kifejezetten 
a városban tanuló egyetemisták szá-
mára alakították ki, ami tökéletes hely-
színe a hamisítatlan egyetemi buliknak, 
világmegváltó beszélgetéseknek és ro-
man tikus elvonulásoknak is. A Petőfi 
mellett a város természetesen sok más 
szórakozóhelynek is otthont ad, legyen 
szó romkocsmákról, kézműves sörö-
zőkről vagy éppen a boldog békeidők 
hangulatát felidéző kávézóról. 
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Székesfehérvári Campus

Gazdálkodástudományi kar

Alapképzések nappali levelező esti

Gazdálkodás és menedzsment x (duálisan is)

Pénzügy és számvitel x (duálisan is)

Turizmus-vendéglátás x (duálisan is)

Mesterképzés nappali levelező esti

Sportközgazdász x (duálisan is)

Társadalomtudományi és Nemzetközi kapcsolatok Kar

Mesterképzés nappali levelező esti

Regionális és környezeti gazdaság-
tan (keresztféléves képzésben is) x
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Szakok  
a Gazdálkodástudományi 
Karon 
(Nyílt napok: Alapképzés ‒ 2020. január 3.,  
Mesterképzés ‒ 2020. január 31.)

Karunk közel 300 oktatóval és 8400-
nál is több hallgatóval a Budapesti 
Corvinus Egyetem három kara közül  
a legnagyobb. Az Erasmus és a PIM, va-
lamint a bilaterális csereprogramok nak 
köszönhetően évente kb. 350 hall gatónk 
tölthet el egy szemesztert 120 európai, 
illetve tengerentúli felső oktatási part-
nerintézményünk valamelyikében. 

Alapképzések

Emberi erőforrások  

		Végzett hallgatóink az üzleti és álla-
mi szférában helyezkednek el 

Ami lehetsz: HR-menedzser, HR-koor-
dinátor, toborzó munkatárs, fejvadász 

Ez a munka – bárhogy is nevezzék: HR- 
munkatárs, személyzeti vezető vagy tré-
ner – minden cég, intézmény szá má ra 

elengedhetetlen. Végzettjeink túl nyomó 
többsége néhány évnyi munka után 
vezetői pozíciókba kerülnek. A kép zés 
során specializációs ismeretek meg-
szerzésére van lehetőség: adatvezérelt 
HR, tanulás-fejlesztés és tehetségme-
nedzsment témakörökben.

Ízelítő a szakon tanulható tárgyak
ból: Munkagazdaságtan, Szervezeti 
magatartás, Munka- és szervezetpszi-
chológia, Személyügyi informatika 

Gazdálkodás és menedzsment  

		Végzett hallgatóink vállalatoknál, ál-
lami intézményeknél helyezkednek el 
tervezésre, szervezésre, irányításra 

Ami lehetsz: marketing-szakember, pro-
jektvezető, projektmenedzser, kontroller, 
gazdasági menedzser 
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A képzés során specializációs isme-
retek megszerzésére van lehetőség  
a 3. félévet követően: Kisvállalkozás, Üz-
le ti kommunikáció, Gazdaságelmé le ti, 
DSG (német nyelvű), Humánerőfor rá sok 
fejlesztése, Környezetmenedzs ment és 
Sportgazdaságtani specializáció.

Ízelítő a szakon tanulható tárgyakból: 
Stratégiai és üzleti tervezés, Döntési 
technikák, Vezetői számvitel, Menedzs-
mentkontroll, Kisvállalkozások indítása 
és működtetése

Gazdaságinformatikus  

		Végzett hallgatóink vállalatoknál és 
az államigazgatásban, üzleti és in-
formatikai támogatás, rendszerter-
vezés, ügyfélmenedzsment megte-
remtésén dolgoznak 

Képzésünket azoknak ajánljuk, akik az 
üzleti és az informatikai lehetőségek 
iránt egyaránt érdeklődnek. Erőssé-
günk a mély üzleti beágyazódás, a ha-
zai és nemzetközi vállalati kapcsolatok, 
nemzetközi ösztöndíj és tanulmányi-
verseny-lehetőségek.  

Ízelítő a szakon tanulható tárgyakból: 
Szoftvertechnológia, Informatikai rend-
szerek fejlesztése, Üzleti intelligencia, 
Internet alkalmazásfejlesztés 

Kereskedelem és marketing  

Ami lehetsz: marketingszakértő, mar-
ketingmenedzser, kereskedelmi mene-
dzser, értékesítő 

A gyakorlatorientált képzésen az elmé-
leti ismeretek megszerzésén túl a szak-
mai gyakorlat alatt megismerheted az 
üzleti folyamatok működését, marke-
tingelemzések és -tervek készítését, 
valamint az oktatás során számos 
gyakorlati szakemberrel találkozhatsz 
előadásokon és vállalatlátogatásokon. 

Ízelítő a szakon tanulható tárgyakból: 
Marketingkutatás, Nemzetközi marke-
ting, Fogyasztói magatartás, Márka-
építés alapjai, Business Maketing 

Nemzetközi gazdálkodás  

		A végzett hallgatóink nemzetközi 
vállalatoknál helyezkednek el, illetve 
saját céget hoznak létre 

Ami lehetsz: beszerző, logisztikai me-
nedzser, pénzügyi ügyintéző, külkeres-
kedő 

A szak 8 féléve 4 nagyobb egységre 
épül és csak angol nyelven végezhető 
el. Az alapozó tárgycsoport keretein be-
lül tanulsz majd vállalatgazdaságtant,  
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informatikát, matematikát, megismered 
a közgazdaságtan összefüggéseit. Az 
Üzleti alapozó tárgycsoportban megta-
nulhatod mindazt, amitől üzletember az 
üzletember, közgazdász a közgazdász. 
A Nemzetközi gazdálkodás tárgycso-
portban betekintést nyersz a külkeres-
kedelem üzleti fortélyaiba, megtanulod, 
hogyan lehet még az északi sarkon is 
hűtőszekrényt eladni. A szakmai gyakor-
lat vállalati tapasztalatokkal ruház fel. 

Ízelítő a szakon tanulható tárgyak
ból: Nemzetközi kereskedelem, Nem-
zetközi marketing, Nemzetközi reklám-
stratégia-tervezés 

Pénzügy és számvitel  

		Végzett hallgatóink a pénzügyi és 
vállalati szektorban helyezkednek el 

Ami lehetsz: könyvelő, kontroller, szám-
viteli asszisztens, könyvvizsgáló 

A képzés során megismerheted a válla-
lati gazdálkodás alapelveit, a hazai és 
nemzetközi adózási, számviteli szabá-
lyokat. Két fajta specializációt kínálunk: 
pénzügyet és számvitelt. A számvitel 
specializáción végzettek akár a mér-
legképes könyvelői képesítést is meg-
szerezhetik. 

Ízelítő a szakon tanulható tárgyak-
ból: Vállalati pénzügyek, Pénzügyi 
szám vitel, Adózási alapok, Vál la lat ér-
té kelés

Turizmus-vendéglátás  

		Végzett hallgatóink turisztikai vállal-
kozásoknál, így hoteleknél, utazási 
irodáknál helyezkednek el 

Ami lehetsz: turisztikai szakértő, ven-
déglátóipari menedzser, rendezvény-
szervező 

Azoknak ajánljuk a képzést, akik sze-
retnek nyelveket tanulni, emberközpon-
túak, türelmesek, és érdeklődnek a tu-
rizmus világa iránt. A szak betekintést 
ad a szállodák működésébe, a magyar 
gasztronómiai életbe, az utazási irodák 
világába, vagy a közlekedés sajátossá-
gaiba is.  

Ízelítő a szakon tanulható tárgyakból: 
Szállodamenedzsment, Turizmus mar-
keting, Nemzetközi közlekedés és turiz-
mus, Vendéglátás és gasztronómia 
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Vidékfejlesztési agrármérnöki  

		A végzett hallgatók képesek lesznek 
a termeléssel, szolgáltatással, szak-
tanácsadással összefüggő szer  ve-
zési és irányítási feladatok ellátá-
sára.

A képzés révén a hallgatók elsajátít-
hatják az agrárium egészéhez, az öko-
gazdálkodáshoz, az agrárpolitikához, 
a vidékfejlesztéshez, a környezetbarát 
fenntartható fejlődéshez kapcsolódó 
ismeretköröket.  

Ízelítő a szakon tanulható tárgyakból: 
Növénytermesztés, Állattenyésztés, Kö-
zös agrárpolitika, Farm menedzs ment

Mesterképzések 

Gazdaságinformatikus

Vezetési és módszertani szakmai is-
mereteket nyújt, elsődlegesen az üzle-
ti problémák informatikai eszközökkel 
való megoldása terén (pl. informatikai 
tervezés és irányítás, IT audit, modelle-
zés, adatelemzés és üzleti intelligencia, 
vállalatirányítási rendszerek, IT projek-
tek vezetése, EAM). 

Ellátásilánc-menedzsment

Elsősorban azokat a hallgatókat vár-
juk, akik szeretnek rendszerekben, fo-
lyamatokban gondolkodni, nem okoz 

nekik gondot a matematika és az angol 
nyelv használata, és szeretnek kisebb 
csoportban, családiasabb hangulatban 
gyakorlatias dolgokat tanulni. Mester-
szakunk az EDURANKING Best Mas-
ters Ranking versenyében 2018-ban 
a 76 . legjobb logisztika és ellátásilánc 
mesterképzés volt a világon. 

Marketing

A hallgatók az üzleti alapok mellett 
megismerhetik a fogyasztói együttal-
kotást, a fogyasztói élményt, a közös-
ségi média használatát. A szak okta-
tását, tananyagát és módszertanát 
az elmélet mellett gyakorlati projektek 
egészítik ki, amelyeket gyakran vezető 
vállalatok, vagy non-profit szervezetek 
bevonásával kínálunk. 
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Master of Business Administration 
(Full-Time MBA) 

Az MBA diploma a legszélesebb kör-
ben ismert posztgraduális diploma a vi-
lágon. Nemcsak egy útlevél a karrier fej-
lesztéséhez, hanem egy lehetőség ar ra 
is, hogy felkészüljön a magas szintű, át-
fogó kérdések megválaszolására a me-
nedzsment kérdéskörében. A kép zést 
minimum kétéves munkatapasztalattal 
rendelkező jelentkezőknek ajánljuk.

Pénzügy

A képzés célja magas szintű pénzügyi, 
közgazdaságtudományi műveltséggel 
rendelkező olyan gazdasági szakem-
berek képzése, akik nemzetközi össze-
hasonlításban is versenyképes, korsze-
rű elméleti, módszertani és gyakorlati 
ismeretanyag elsajátítása után képe-
sek önálló, kreatív, közgazdász szem-
léletű gondolkodásra. Specializációk: 
Befektetéselemző, Pénzügypolitika és 
közpénzügyek, Vállalati pénzügy 

Számvitel

Célunk olyan szakemberek képzése, 
akik a nemzetközi összehasonlításban 
ver seny ké pes, korszerű és stabil el mé-
le ti tudás mellett kézzelfogható gya-
korlati ismeretanyag birtokában van-
nak. 
Tan tár gyi kínálatunkban megjelenik töb-
bek között a nemzetközi számviteli be-

szá mo lási rendszerekkel kapcsolatos 
is me ret anyag, az elméleti hátteret a gya-
kor lattal ötvöző naprakész adó elméleti/
adó zá si kérdések feldolgozása.

Vállalkozásfejlesztés

A képzés nemzetközi összehasonlí-
tásban is versenyképes, korszerű és 
magas színvonalú elsajátított elméleti 
és módszertani ismeretanyagot nyújt, 
amelynek birtokában hallgatóink ké-
pesek a gazdálkodó szervezetek tevé-
kenységének elemzésére és komplex 
fejlesztési feladataik megoldására. 

Vezetés és szervezés

Az átfogó vezetési-szervezési tudás há-
rom specializáció (controlling és tel je sít-
ménymenedzsment, emberierőfor rás- 
és szervezetfejlesztés, szervezet alakítás 
és folyamatszervezés) valamelyikének 
speciális ismeretkörével, és további vá-
lasztható szakmai modulokkal (pl. üzleti 
kommunikáció, kisvállalkozások, inno-
váció) egészül ki.  

Sportközgazdász

A képzés célja olyan sportközgaz-
dászok képzése, akik társadalom- és 
gazdaságtudományi tudásukkal, üzle-
ti ismereteikkel képesek az európai és  
a hazai sportélet területein, valamint 
bárhol a világon önálló kreatív közgaz-
dász szemléletű gondolkodásra. 
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Gazdálkodástudományi 
Kar

Budapest Székesfehérvár

Alapképzések nappali levelező esti nappali levelező

Emberi erőforrás x

Gazdálkodási és  
menedzsment

x  
(angolul is) x x (duális is)

Kereskedelem és  
marketing x x

Nemzetközi gazdálkodás x  
(csak angolul)

Pénzügy és számvitel x x x (duális is)

Turizmus-vendéglátás x x (duális is)

Vidékfejlesztési  
agrármérnöki x

Gazdaságinformatikus x x

Mesterképzések nappali levelező esti nappali levelező

Gazdaságinformatikus x  
(angolul is) x

Ellátásilánc-menedzsment x  
(duális is)

Marketing x  
(angolul is)

Master in Business  
Administration 

x  
(csak angolul)

Pénzügy x  
(angolul is)

Számvitel x  
(duális is) x

Vállalkozásfejlesztés x

Vezetés és szervezés x x

Sportközgazdász x (duális is)

Nemzetközi adózás x  
(csak angolul)
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Szakok  
a Közgazdaság tudományi 
Karon 
(Nyílt nap: 2019. december 16.)

Alapképzés

Alkalmazott közgazdaságtan 

		Végzett hallgatóink nagyvállala-
toknál, bankoknál, közigazgatási és 
or szá gos hatáskörű intézményeknél 
he lyez kednek el 

Ami lehetsz: gazdasági elemző, be-
fek tetési bankár, számviteli elemző, 
piackutató, treasury tanácsadó, üz let-
fe jlesztési menedzser, árképzési szak-
értő 

Egy közgazdász látszólag mindig ugyan-
azt csinálja: keres vagy kap egy ér dekes 

kérdést, épít egy mesterséges gazdasá-
got vagy piaci modellt, majd megnézi, 
hogy ez alapján mi lenne a válasz a vizs-
gált kérdésre. 

Nálunk megtudhatod, hogy mik a re-
leváns gazdasági kérdések, mit tekint  
a köz gaz da ság tan „érdekesnek”. 

Ízelítő a szakon tanulható tan tár-
gyak ból: Piac szer ke ze tek, Többvál to-
zós adat elem zés, Bevezetés a köz gaz-
da sá gi já ték el mé let be, Makro öko nó miai 
mo dell épí tés, Közösségi gaz da ság tan 
és köz pénz ügyek, Beveze tés az egész-
ség ügy közgazdaságtanába, Világgaz-
daságtan, stb 
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Osztatlan képzés

Gazdaság- és  
pénzügy-matematikai elemzés

		Végzett hallgatóink hazai és nem-
zetközi kormányzati intézmények-
nél, valamint a vállalati és pénzügyi 
szférában helyezkednek el

A módszertan-igényes közgazdasági 
és pénzügyi munkaköröket egyre in-
kább olyan matematikus és fizikus sza-
kokat végzett szakemberek töltik be, 
akik közül csak kevesen fogják elsajá-
títani a közgazdasági gondolkozást. Mi, 
közgazdászok csak egyféleképpen vá-

laszolhatunk erre a kihívásra: egy olyan 
szakkal, ahol a hallgatóinknak olyan 
ismereteket és tudást adunk át, hogy 
a diploma megszerzése után nagyfo-
kú önállósággal és kreatívan vehetnek 
részt a matematika, a közgazdaságtan 
és a pénzügyek együttes magas szintű 
ismeretén alapuló elemző, előrejelző és 
modellalkotási tevékenységben.

Ízelítő a szakon tanulható tantárgyak
ból: Numerikus pénzügy – Ismerkedés 
az árfolyamokkal, Vállalati pénzügyek, 
Dinamikai rendszerek, Pénzügyi számí-
tások, Nemkooperatív játékelmélet, Be-
vezetés a makrogazdasági modellezés-
be, Többváltozós statisztikai modellek
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Mesterképzések

Családpolitika és  
humán szakpolitikák  
gazdaságtana

Az új, innovatív tantervű mesterszak 
a családok és háztartások által ho-
zott döntések, a rájuk ható társadalmi 
és piaci folyamatok és szakpolitikák 
elemzésére és alakítására készít fel.  
A gyermekvállalás, a humántőke- és 
ház tar tási beruházások, az öregedés-
sel kapcsolatos kihívások bizonyíték-
ala pú elemzésére és megoldások kidol-
go zá sá ra fókuszál. A közgazdasági, 
köz po li ti kai, társadalomtudományi és 
jo gi tudást kombinálja, kiemelt hang-
súlyt fektetve az adatalapú elemzési 
mód sze rek re és a szakmai gyakorlatra.

Egészségpolitika, tervezés  
és finanszírozás

Az egészségügyi rendszerek finanszí-
rozása napjainkban globális kihívás.  
A program felkészíti a hallgatókat arra, 
hogy alkalmazkodjanak a gyorsan vál-
tozó technológiai trendekhez az egész-
ségügyi és biotechnológiai ágazatok-
ban. A képzés átfogó ismeretet nyújt az 
egészségpolitikai és az egészséggaz-
daságtani döntések módszertani esz-
közeiről és az egészségügyi rendszerek 
összetettségéről. 

Közgazdálkodás  
és közpolitika

A szak a – tág értelemben vett – köz-
szféra számára képez közgazdász vég-
zettségű, de több tudományterületre 
kiterjedő tudással rendelkező szakem-
bereket. A hallgatók specializált tudást 
szerezhetnek a közszféra és a civil/non-
profit szektor szervezeteinek menedzs-
mentje, a kormányzati és európai uniós 
szakpolitikák hatásainak közgazdaság-
tani eszközökkel történő elemzése és 
értékelése, valamint a humán szakpo-
litikák sajátos problémáinak és eszkö-
zeinek területén. A képzés nemzetközi 
akkreditációval (EAPAA) rendelkezik.
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Közgazdaságtudományi Kar Budapest Székesfehérvár

Alapképzés nappali levelező esti nappali levelező

alkalmazott  
közgazdaságtan

x  
(angolul is)

Osztatlan képzés nappali levelező esti nappali levelező

gazdaság- és pénzügy- 
matematikai elemzés

x

Mesterképzések nappali levelező esti nappali levelező

családpolitika és humán 
szakpolitikák gazdaságtana

x  
(csak angolul)

x

egészségpolitika,  
tervezés és finanszírozás

x  
(csak angolul)

közgazdálkodás és  
közpolitika

x  
(angolul is)

x

közgazdasági elemző
x  

(angolul is)

pénzügy x

Közgazdasági elemző

A szakon végzett hallgatók a felsőfo-
kú oktatásban, az államigazgatásban,  
a Magyar Nemzeti Bankban, multinaci-
onális cégeknél, nagybankoknál, kuta-
tóintézetekben helyezkedhetnek el, ahol 
szükséges az alapos módszertani és 
közgazdasági elméleti tudás, a közgaz-
dasági modellezési képesség. A képzést 
a Magyar Nemzeti Bank szakmailag és 
pénzügyileg kiemelten támogatja.

Pénzügy mesterképzés  
(esti munkarend) 

A szak célja olyan szakemberek képzé-
se, akik vállalati, banki és köz pénz ügyi 
területeken a pénzügyi fo lyamatokat 
átlátják, ez alapján döntés-előkészí-
tésre és döntéshozatalra képesek.  
Az oktatás során törekszünk arra, hogy 
jegybanki, banki, költségvetési vezetők 
személyes tapasztalatait is megismer-
hessék a hallgatók.
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Szakok  
Társadalomtudományi  
és Nemzetközi  
Kapcsolatok Karon 
(Nyílt nap: 2020. január 17.)

Pezsgő, ugyanakkor otthonos légkör-
rel és sokszínű képzési kínálattal várja  
a hallgatókat a kar, ahol a társadalom-
tudományi szakokon túl mesterkép-
zésben közgazdasági és pedagógiai 
képzéseket is lehet választani.  A nyelv-
tanulási lehetőségeket erősíti, hogy  
a kar a Corvinus Idegennyelvi Oktató  
és Kutató Központ otthona is. 

Alapképzések

Kommunikáció- és médiatudomány  

		Végzett hallgatóink kommunikációs 
ügynökségeknél, sajtóosztályokon, 
nyomtatott és online médiumoknál 
helyezkednek el 

Ami lehetsz: újságíró, szerkesztő- 
riporter, PR-menedzser, kommunikáci-
ós és sajtóreferens 

A képzés során megtanulhatod, ho-
gyan működik az új média, miként kell 
értelmezni a kommunikációs stratégiá-
kat, melyek a népszerű médiatervezési 
trendek, a sikeres kommunikációs stra-
tégiák, hogyan kommunikál az egyén 
és a szervezet a digitális világban.  
A hallgatók több projekten dolgoznak, 
a munkaerőpiacra ezzel a gyakorlati 
portfólióval lépnek.  

Ízelítő a szakon tanulható tárgyak
ból: Stratégiai kommunikáció, Média- 
gaz da ság tan, Sajtófotó, Kampány- és 
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dokumentumfilm, Vizuális és virtuális 
kommunikáció, Adatújságírás, Online 
marketing alapismeretek, Digitális plat-
formok és műfajok, Hatékony tárgyalá-
si technikák, Kríziskommunikáció, Szer-
vezeti kommunikáció 

Nemzetközi tanulmányok  

		Végzett hallgatóink az államigazga-
tásban, külügyi területen, nemzet-
közi szervezeteknél helyezkednek el 

Ami lehetsz: nemzetközi kapcsolatok 
szakértő, külügyi referens, külpolitikai 
elemző 

A képzés során a hallgatók megismerik 
és értelmezik a nemzetközi kapcsolatok 
és külpolitika történetét, amely alapvető-
en meghatározza a mai nemzetközi vi-
szo nyokat is. Szakértők, döntéshozók 
és diplomaták segítségével elemzik a 
nem zet közi szervezetek működését és 
a nemzetközi viszonyokat alakító po-
litikai hatásokat. Az Európai Unió és  
a folytonosan változó geopolitikai hely-
zet hangsúlyos részét képezik a szaknak.  

Ízelítő a szakon tanulható tárgyak
ból: Nemzetközi jog, Nemzetközi poli-
tikai viszonyok, Civilizációtörténet, Tár-
sadalomkutatás módszerei, Az iszlám 
civilizáció története, Társadalom és po-
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li tikai földrajz, Nemzetközi gazdasági 
kap cso latok, Biztonságpolitika, Európai 
gaz da sá gi integráció, Az EU aktuális 
kér dé sei, Geopolitika: elmélet és alkal-
ma zás, Regionális tanulmányok, Nem-
zet közi kapcsolatok története  

Politikatudományok  

		Végzett hallgatóink állami és kor-
mányzati intézményekben, önkor-
mányzatoknál, pártoknál, civil szfé-
rában, médiában helyezkednek el 

Ami lehetsz: politikai elemző, közvéle-
mény-kutató, politikai tanácsadó  

Ezen a szakon megtanulhatod, hogy 
mit illik tudni az egyes országok politikai 

rend szeréről és a magyar politikáról, kik 
a politika szereplői, hogyan születnek  
a politikai döntések, hogyan kell meg-
ter  vez ni egy politikai kampányt, miként 
ké szül egy politikai elemzés, melyek  
a kur rens elméletek. Ezekkel logikus gon -
dol  ko dást, problémamegoldó ké pes-
séget, írás-, vita- és elemzőkészsé get 
fej lesz tünk. A Corvinus Politikatudo má-
nyi In té ze tében ilyen szakértők kép zé se 
a célunk. 

Ízelítő a szakon tanulható tárgyak
ból: Magyar politikai rendszer, Politikai 
gon dol kodás története, Az EU politikai 
rendsze re, Politikai kutatás módszerta-
na, Pártok és pártrendszerek, Önkor-
mány zatok, Szavazói magatartás, Köz-
kapcsolatok – lobbizás, Politikai kampány 
és kommunikáció, Politikai elemzés  
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Szociológia  

		Végzett hallgatóink piackutató cégek-
nél, kutatóintézetekben, kormány zati 
szerveknél és önkormányzatoknál 
helyezkednek el 

Ami lehetsz: szociológus, statisztikus, 
közvélemény-kutató  

A képzésen megismerheted a társadal-
mi problémák megértéséhez szükséges 
fogalomrendszert és a legfontosabb 
elméleteket. A közgázos háttérre tá-
maszkodva nálunk tanulhatod a legtöb-
bet statisztikai módszerekről és elemző 
szoftverek használatáról – ezek az isme-
retek nemcsak a kutatómunkát emelik új 
szintre, de a piac- és közvéleménykuta-
tó cégek körében is nagyon keresettek. 

Ízelítő a szakon tanulható tárgyak
ból: Társadalomtörténet, Bevezetés  
a kulturális antropológiába, A gazdaság-
szo ciológia alapjai, Szociológiai kutatás 
módszertana, Számítógépes módszer-
tan, Társadalmi és demográfiai problé-
mák, Társadalomszerkezet – társadalmi 
folyamatok, Nemek szerinti különbsé-
gek, Településfejlesztési modellek, Esé-
lyegyenlőségi politikák 

Mesterképzések

Kommunikáció-  
és médiatudomány

Mind a magyar, mind az angol nyelvű 
programunk célja a legkorszerűbb is me-
re teket nyújtani a társadalom kom mu-
ni ká ciós működéséről, a kommu ni káció 
és média intézményeiről. Kép zé sünk 
projektszemléletű. Itthon és a ré gióban 
egyedül a Corvinuson műkö dik kom-
munikációs doktori képzés, a végzettek 
számára ez a lehetőség, a kutatói élet-
pálya is nyitva áll.   

Nemzetközi gazdaság  
és gazdálkodás

Angol nyelvű programunk célja olyan 
szakemberek képzése, akik alapvető 
nemzetközi, mikro- és makrogazda-
sági, nemzetközi politikai, európai in-
tegrációs, regionális és globalizációs, 
valamint üzleti ismereteik birtokában 
képesek a gazdasági intézményrend-
szer különböző területein és szintjein 
nemzetközi jellegű közgazdasági elem-
ző munkára, önálló munka végzésére  
a döntés-előkészítő, -elemző feladatok 
megoldásában.
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Nemzetközi tanulmányok

A kizárólag angolul folyó képzés célja 
olyan szakemberek képzése, akik ké-
pesek Magyarország nemzetközi rend-
szerben és Európában betöltött he lyé-
nek értelmezésére, ismerik a nem zet közi 
viszonyok elméleti és gyakorlati ösz-
szefüggéseit. Hallgatóink magas szin tű 
nyelvi, tárgyalástechnikai ismere tekkel 
rendelkeznek.

Politikatudomány

Politológusaink ismerik a politikai rend-
szerekre, intézményekre, a hatalom 
szerveződésére, közpolitika formálásá-
ra vonatkozó tudományos elméleteket, 
a politika és az üzleti szféra kapcso-
lódási pontjait, szereplőit, interakcióit,  
a kvantitatív és kvalitatív kutatási mód-
szereket. Hallgatóink képesek tudásuk 
gyakorlati alkalmazására és tudomá-
nyos munka végzésére.

Regionális és környezeti gazdaságtan

Akit érdekel a zöldgazdaság, az ur-
banisztika és a térségfejlesztés, akik 
olyan helyen helyezkednének el, ahol 
előtérben van a fenntarthatósági, föld-
rajzi és jövőorientált szemlélet, azok-
nak szakunk a legmegfelelőbb. Nép-

szerűségünk oka a hallgatóközpontú 
és gyakorlatorientált képzés. A képzés 
2019-ben megszerezte az Eduniversal 
fenntartható fejlődés és környezeti me-
nedzsment témakörének globális rang-
sorában a 36. helyet.

Szociológia

A globalizációból fakadó társadalmi 
és technológiai kihívások megértésé-
re, a glo bális társadalmi folyamatok 
elméleti és módszertani szempontból 
igényes elem zésére készítjük fel hall-
gatóinkat. Fon tos nak tartjuk a korszerű 
kiscsopor tos és digitális oktatási mód-
szerek hasz nálatát, valamint a hall-
gatók mento rálását. Hallgatóink be-
kapcsolódhatnak hazai és nemzetközi 
kutatási projektekbe.

Közgazdász tanár

Multidiszciplináris látásmód és rend-
szerszemlélet átadására, a készség-, 
attitűd- és felelősségvállalás fejleszté-
sére képes, gazdag módszertani esz-
köztárral rendelkező, innovatív, a hazai 
és nemzetközi tudományos térben tá-
jékozott közgazdásztanárok képzése. 
A képzés interaktív tananyagokra és 
korszerű, tevékenységalapú módsze-
rekre is épít.
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Társadalomtudományi –  
és Nemzetközi  

Kapcsolatok Kar

Budapest Székesfehérvár

Alapképzések nappali levelező esti nappali levelező

kommunikáció-  
és médiatudomány

x (angolul is)

nemzetközi tanulmányok x (angolul is)

politikatudományok x

szociológia x (angolul is)

Mesterképzések nappali levelező esti nappali levelező

kommunikáció-  
és médiatudomány

x (angolul is)

nemzetközi gazdaság  
és gazdálkodás

x (csak angolul)

nemzetközi tanulmányok x (csak angolul)

politikatudomány x

regionális és környezeti  
gazdaságtan

x (angolul is) x

szociológia x (csak angolul)

tanári (2 féléves közgaz-
dásztanár)

x

tanári (4 féléves közgaz-
dásztanár)

x
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Hallgatói élet  
– buliban is az első  
a Corvinus

A corvinusos élet szerencsére  
nemcsak kur zusokból, beadandók
ból, zárthelyi dolgozatokból  
és vizsgákból áll: a Hallgatói  
Önkormányzat (HÖK) és a gólyák 
integrálásával foglalkozó  
ÖCSI (Öntevékeny Csoportok 
Irodája) gondoskodik arról, hogy  
közösségi élményekből  
se legyen hiány. 

Mindez az augusztusi gólyatáborokkal kez
dődik, ahol megismerheted leendő cso
porttársaidat,anapközbeniprogramokés
játékok után pedig rendszerint éjszakába
nyúlóközösbulikzárjákanapot.

Haazalapszakoshallgatóknakjárgólya
tábor, akkor amestereseknekmiért ne? 
AHÖK éppen ezért évről évremegren
deziakifejezettenmestereshallgatóknak
szólóKözgázMesterGT-t.

Hagyományosan november végén ren
dezzükmeg a KözgázGólyabált, amely
Közép-Európa egyik legnagyobb, mű
emlék jellegűépületben zajló eseménye. 
A jól ismert folyosók és terek ilyenkor
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egészmásarcukatmutatják:háromszin
tenésennélistöbbhelyszínenzajlikabál.
Hamégsohanembuliztálestélyibenvagy
öltönyben,mostittakihagyhatatlanlehe
tőség!

ACorvinusonévközben semállmegaz
élet:abulisorozatelsőállomásaahivata
losnálkicsitkönnyedebbhangulatúKöz
gáz Évnyitó, amit rendszerint Budapest
legnépszerűbb szórakozóhelyeinek egyi
kén rendezünkmeg. Az év végét pedig
afélév legnagyobbbulija,aKözgázAré
nazárja.Akétrendezvényközöttpersze
többtematikusbuliismegtalálható,ilyen
aKözgázHalloween,aVizsgatemetőés
aFelezőBál.

Résztvehetszkülönbözősportrendezvé
nyekenis,példáulközösszigetkörfutáson,
Beerpong Bajnokságon vagy a Közgáz
Ligán, amely a Corvinus hivatalos kis
pályás labdarúgó-bajnoksága. Továbbá
minden félévben visszatérő testmozgási
lehetőségetkínálaCorvinusSporthét.

VégülaCorvinusösszeshallgatójakötet
lenkeretekközött,együttzárjaleamaguk
mögött hagyott évet. Rendkívül színes
programokvárnakezenazösszegyetemi
közösségirendezvényen,azÉvzárófesz
tiválon,amelyenkiemelkedőszerepettöl
tenekbeazeneikoncertek,aszabadidős
tevékenységek és versenyek. Éjszaka 
a bulikba, nappal pedig a Balatonba
csobbanhatnakafesztiválozók.
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A szakkollégiumok  
otthona

A Corvinus diákszervezeti életének ki-
emelkedő intézményei a szakkollégiu-
mok. Tagjaik hasonló érdeklődésű hall-
gatók, akik rendszerint együtt is laknak  
a kollégium épületében. 

Az önszerveződő hallgatói közössé-
gekben lehetőség van részt venni az 
egyetemi tanulmányokat kiegészítő, kis 
létszámú kurzusokon, elmélyülni akár 
egyszerre több tudo mányterületben is. 

A szakkollégiumokban életre szóló ba-
rátságok, szakmai kapcsolatok szület-
nek, mindamellett, hogy tagjaik olyan 
közösséget alkotnak, amelyre később 
egy életen át számíthatnak. 

A Corvinuson jelenleg hét szakkollégi-
um működik. A kollégiumok elsősorban 
első- és másodéves hallgatók jelentke-
zését várják, de bármikor lehetőséged 
van csatlakozni hozzájuk.

EVK Szakkolégium 

Küldetés: Az EVK Szakkollégium gya-
korlatorientált képzést nyújt tagjainak 
a pénzügy, a marketing és a menedzs-
ment területén. 
Amire számíthatsz: A túl hidegnek 
és töménynek tűnő egyetemi anyagot 
gyakorlatias keretek között is használ-
hatóvá teszik. A Business Projekt kere-
tében a legjelentősebb hazai vállalatok 
valós problémáit oldják meg az adott 
céggel együttműködve. 
Ahol találod őket: Tagjaik a Kinizsi Kol-
lé gium második és harmadik emeletén 
élnek. www.evk.hu 

Fiatal Autonóm Közgazdászok  
Társasága Szakkollégium 

Küldetés: A FAKT Szakkollégium a Köz-
gaz da ság tu do má nyi Kar ral műkö dik 
együtt. Cél ja, hogy kur zu sai val olyan 
tu dást és kész sé ge ket ad jon a ta gok-
nak, ame lyek se gít sé gé vel ma ga san 
kiemelkedhetnek az egyetemi át lag-
ból. 
Amire számíthatsz: Szakmai prog-
ram juk alapját a „FAKT kurzusok” ad-
ják. Ezek szűk körű, heti rendszeres ség-
gel megtartott, elsősorban köz gá zos 
egye te mi ta ná rok ál tal ve zetett szemi-
náriumok. Tagjaik a kurzusokon kívül 
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meghatározott időközönként előadá-
sokon is részt vesznek, ahol a hazai 
gazdasági és tudományos elit megha-
tározó szereplőivel találkozhatnak. 
Elérhetőség: www.fakt.org.hu 

Gyakorlati Diplomácia  
Szakkollégiuma 

Küldetés: A külpolitika és a diplomá cia 
vi lágának minél mélyrehatóbb meg-
isme rése. 
Amire számíthatsz: A szakkollégium 
önálló kurzusrendszert dolgozott ki, 
tagjaik számára kötelező minden félév-
ben két darab szakkollégiumi kurzus 
elvégzése. Kurzusaik kis létszámú cso-
por tokban zajlanak. 
Elérhetőség: collegeofdiplomacy.com 

Heller Farkas Szakkollégium 

Küldetés: A közgazdaságtan, főként  
a pénzügyi közdazdaságtan iránt ér-
dek lődő fiatalok összegyűjtése. 
Amire számíthatsz: Tagjai heti szinten 
gyakorlatias, kiscsoportos kurzusokon 
vesznek részt, ahol akadémikusoktól és 
gyakorlati szakemberektől ismerhetik 
meg átfogóan az egyes témaköröket. 
Többnapos konferenciákat, workshopo-
kat szerveznek. Például a Lámfalussy 
Szakmai Hét középpontjában a tőkepi-
acok liberalizációja állt, illetve a Kornai 
Szakmai Hét témája a közpénzek be-
szedése és elköltése volt.  
Ahol találod őket: Az aktív tagok túl-
nyomó többségének a Luther utca 4-6. 
szám alatt található Farkaslak nyújt 
otthont. www.heller.bke.hu 

Rajk László Szakkollégium 

Küldetés: Célja, hogy társadalmi prob-
lémák iránt érzékeny értelmiségieket 
neveljen. Vitáznak közéletről, Magyar-
ország társadalmi problémáiról, nem-
zetközi konfliktusokról. 
Amire 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. 
Ahol találod őket: A tagok a Horánszky 
utca 6. szám alatt lévő kollégiumban 3-5 
fős szobákban laknak. www.rajk.eu 
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Kiadja a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikációs Igazgatósága

Felelős szerkesztő: Corvinus Kommunikáció
Fotók forrása: Shutterstock, HÖK, Corvinus 
Egyetem

Nyomdai előállítás: Komáromi  
Nyomda és Kiadó Kft.

Széchenyi István Szakkollégium 

Küldetésük: A reális, kritikus társada-
lom tu do má nyi és közgazdaságtudo-
mányi felkészültség, gondolkodás és 
a közművelődés elősegítése. A nyitott, 
innovatív értelmiségi szakemberré és  
a demokrata, autonóm közösségi em-
berré válás ösztönzése. 
Amire számíthatsz: A képzés négy té-
mát ölel föl: kormányzati gazdaságtan, 
law & economics, szociológia, pénzügyi 
közgazdaságtan. A szakkollégiumban 
folyó tudományos tevékenység alapja 
a kurzusrendszer. 
Ahol találod őket: A tagság nagy ré-
sze együtt lakik a Ráday kollégium má-
sodik emeletén, amely számos spontán 
program kialakulására ad lehetőséget. 
www.szisz.hu 

Társadalomelméleti Szakkollégium 

Küldetésük: A TEK egy olyan társadal-
mat képzel el ideálisnak, ahol kevesebb 
az egyenlőtlenség és az elnyomás. 
Ezért folyamatosan gondolkodik azon, 

hogyan nézhet ki és hogyan alakítható 
ki az elképzelt társadalom. 
Amire számíthatsz: A kurzusokat a 
TEK-ben körnek hívják, itt kis csoport-
ban, aktív részvétel mellett lehet tanulni 
különféle neves szakértőktől. Hetente 
előadásokat, évente 3-4 mesterkurzust 
is szerveznek. 
Ahol találod őket: A bentlakó „tekesek” 
a Földes Ferenc (Ráday) Kollégium 5. 
emeletén élik mindennapjaikat a Ráday 
43-45. alatt. www.tekesek.hu
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Miért érdemes  
a Corvinus  
Székesfehérvári  
Campusát  
választanod?

		XXI. századi oktatási környezettel várunk!
		Az itt megszerzett diploma valóban piacképes!
		Modern és folyamatosan fejlődő a campus!
		Gyakorlatorientált képzés,  

akár duális formában is!
		Mert minőségi az oktatatás!

Válaszd a Corvinust!
Válaszd Székesfehérvárt!



Kattints ide:  
www.hellofelveteli.hu

Felvételiznél  
hozzánk?

Vannak még  
kérdéseid?


