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A képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú, versenyképes elméleti és módszertani 
ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének átfogó elemzé-
sére, a fejlesztési célú döntések hatásmechanizmusainak átlátására, megvalósításuk gazda-
sági irányítására. A korszerű gazdálkodási és vállalkozásfejlesztési ismeretanyag, valamint a 
tudatosan fejlesztett vezetői képességek és készségek birtokában alkalmasak a hazai és a 
nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, 
alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására. 

 

Végzettjeink képesek: 

▪ a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismeré-
sére, 

▪ a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők értékelésére, 
▪ az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű módszereinek ismeretében a vállalati 

problémák felismerésére, megfogalmazására és megoldására, 
▪ a gazdálkodás színvonalának, a vállalkozások aktuális pozíciójának feltérképezésé-

hez, a fejlesztési döntések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges elemzési, 
értékelési módszerek differenciált alkalmazására, 

▪ a megismert innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására, önálló új 
következtetések, eredeti gondolatok és megoldási módok megfogalmazására, 

▪ komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, szakmailag 
megalapozott döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, 
illetve szervezeti kultúrában, 

▪ vállalkozást vezetni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, irányítani, az erő-
forrásokkal gazdálkodni. 

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen főiskolai diplomával rendelkező számára 
nyitott. Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol 
a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó 
jelentőségű: 



 

▪ A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főis-
kolai (bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik 
elmélyítése érdekében; 

▪ A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas 
fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdek-
ében; 

▪ Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen 
diplomával rendelkezők számára új szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti 
ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek sa-
ját szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt számukra új szakterületek megis-
merésében, meghódításában. 

 

A képzésre belépés kritériuma: 

▪ A gazdálkodási és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási alapképzési 
szakról érkezők számára nincs további belépési feltétel, a tanulmányi felvételi ered-
ményeik alapján kerülnek besorolásra (teljes kreditérték beszámításával vehetők fi-
gyelembe). 

▪ Minden más képzési területről érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditpontot kell előze-
tesen teljesíteniük, dokumentálniuk az alábbi területekről és struktúrában: mód-
szertani ismeretek (8 kredit), elméleti-gazdaságtani ismeretek (10 kredit), üzleti is-
meretek (12 kredit). 

A szak gazdája a Gazdálkodástani Intézet. A működési sajátosságokból adódóan a Szak gon-
dozásában intézményi és kari közreműködők is megjelennek. A felvételi eljárás, a tanulmá-
nyok elindításának és zárásának adminisztrációja kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban 
történik. 
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