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A képzés célja: 

A képzés célja: legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szak-
emberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudomá-
nyi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vál-
lalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendel-
keznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

 

Végzettjeink képesek: 

▪ a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére, 
▪ regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra, 
▪ nemzetközi tárgyalások önálló vitelére, 
▪ a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására, 
▪ önálló és csoportmunkára, 
▪ tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására, 
▪ a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megol-

dására. 

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon végzettek alkal-
masak: 

▪ a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére, 
▪ regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra, 
▪ nemzetközi tárgyalások önálló vitelére, 
▪ a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására, 
▪ önálló és csoportmunkára, 
▪ tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására, 
▪ a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megol-

dására. 

Rendelkeznek önálló probléma-felismerő és –megoldó, továbbá innovációs készséggel, kri-
tikai elemző és javaslattevő (kezdeményező) készséggel, kapcsolatteremtő, beilleszkedési 



 

és együttműködési, valamint szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel, toleranciával, a 
másság elfogadásának képességével. 

 

Specializációk: 

A Nemzetközi vállalkozások specializációcélja a nemzetközi üzleti élethez kapcsolódó 
szállítmányozási, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek 
ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a nemzetközi szállítmányozás, a nemzet-
közi vállalkozások menedzsmentje, a transznacionális vállalatok gazdálkodása és a verseny-
politika témakörében. 

Az Európai regionális gazdasági kapcsolatok specializáció a térség gazdasági-, üzleti kap-
csolatainak építéséhez, térségi gazdaságfejlesztéshez szükséges ismeretek elmélyítéséhez 
nyújt kiegészítő ismereteket. A specializáció hallgatói kiemelten foglalkoznak a kelet-kö-
zép-európai gazdasági kapcsolatok kérdésével, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésével, az interkulturális kommunikáció kérdéseivel. 


