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Szak megnevezése Master of Business Administration

Szakfelelős Dr. Kunos István

Képzési forma levelező

Képzés időtartama (félévek száma) 4

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése okleveles közgazdász MBA szakon

Cél
Olyan szakemberek képzése, akik az üzleti terület minden fontosabb részterületén megszerzett ismereteik birtokában képesek a vállalkozások életben maradását és fejlődését biztosító 

stratégiai szemlélet kialakítására. Ismerik a nemzetközi gazdaság fő tendenciáit, valamint képesek az emberi erőforrások, illetve általában szervezetek, vállalkozások tevékenységeinek 

irányítására. Cél továbbá a megfelelő elméleti alapokkal ötvözött karriergyorsítás. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Specializációk megnevezése -

Specializációválasztás feltételei -

Szakmai gyakorlat időtartama, beosztása nincs tervezett szakmai gyakorlat

Diplomamunkára, szakdolgozatra vonatkozó előírások A diplomamunka (szakdolgozat) elkészítésének és megvédésének szabályait a Kar Szakdolgozat-készítési Szabályzata tartalmazza. 

Nyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex

típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi

bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kritériumkövetelmény nincs

Abszolutórium megszerzésének követelményei

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség, különösen:

- 120 tanulmányi kredit teljesítése

Záróvizsgára bocsátás feltételei Abszolutórium megszerzése, szakdolgozat leadása.

Záróvizsga típusa Diplomamunka (szakdolgozat) védés és komplex záróvizsga

Záróvizsga tantárgyak

A szakmai komplex záróvizsga menedzsment – és gazdaságtani ismeretek kérdéscsoportokból áll, amely a következő tantárgyakat foglalja magában: Management Accounting, 

Management and Organization, Finance, Marketing, Quantitative Statistical Methods, Human Resource Management, Economic Informatics, Personality Development, Innovation 

Management, Business Communication, International Economics

Záróvizsga követelmény

Abszolutórium,

2 bíráló által elfogadott diplomamunka (szakdolgozat), a záróvizsgán:

- a diplomamunka (szakdolgozat) megvédése és

- szakmai komplex záróvizsga eredményes letétele. 

Oklevél követelménye
Záróvizsga teljesítése, továbbá a nyelvi követelmények teljesítése.

Oklevél minősítésének kiszámítása Dm=(SZTá+SZDMá+SZDV+KV) / 4

ahol 

Dm=diploma minősítés alapjául szolgáló átlag,  

SZTá = alapozó és szakmai törzstárgyak jegyeinek átlaga,   

SZDMá = a diplomamunka (szakdolgozat) két bírálói értékelésének átlaga,  

SZDV= diplomamunka (szakdolgozat) védés jegye,  

KV = a komplex záróvizsga jegye


