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Szak megnevezése Vállalkozásfejlesztés

Szakfelelős Dr. Illés Mária

Képzési forma nappali / levelező

Képzés időtartama (félévek száma) 4

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

Cél

Olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a 

gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. Ugyanakkor a magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani 

ismeretanyag, a mester szintű üzleti ismeretek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában a mesterszakon végzettek alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet 

különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak 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 komplex záróvizsga témáját a mesterszak legfontosabb témaköreinek tantárgyi határokon átnyúló 25 átfogó kérdése fedi le. 

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

M = (Aa +Ta +Da+ K)/4

Aá = alapozó törzstantárgyakban elért érdemjegyek (kollokviumok és gyakorlati jegyek) számtani átlaga.

Tá = a szakmai törzstantárgyakban elért érdemjegyek (kollokviumok és gyakorlati jegyek) számtani átlaga.

Dá= a diplomamunka (szakdolgozat) és a védés átlageredménye, vagyis a két opponens által adott egy-egy osztályzatnak és a védés osztályzatának számtani átlaga.

K= a komplex záróvizsga érdemjegye.

A négy fő elem mindegyike egyenlő súllyal szerepel a diploma minősítésének (M) meghatározásában:


