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Szak megnevezése Pénzügy és számvitel

Szakfelelős Dr. Pál Tibor

Képzési forma nappali / levelező

Képzés időtartama (félévek száma) 6+1

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon

Cél

Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a

vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi, szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli

szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika

felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének

kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a

képzés második ciklusában történő folytatásához.

Specializációk megnevezése Pénzügy/Számvitel

Specializációválasztás feltételei A specializáció választás feltételeit a kari Hallgatói Követelményrendszer szabályozza.

Szakmai gyakorlat időtartama, beosztása Egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlat.

Szakdolgozatra vonatkozó előírások A szakdolgozat elkészítésének és megvédésének szabályait a Kar Szakdolgozat-készítési Szabályzata tartalmazza. 

Nyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek

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

bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Kritériumkövetelmény Nappali: Testnevelés és Szaknyelv tantárgyak teljesítése. Levelező: Szaknyelv tantárgyak teljesítése.

Abszolutórium megszerzésének követelményei

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség, különösen:

- 180 tanulmányi kredit és a 30 gyakorlati kredit teljesítése, 

- a kritériumkövetelmények teljesítése.

Záróvizsgára bocsátás feltételei Abszolutórium megszerzése, szakdolgozat leadása.

Záróvizsga típusa Szakdolgozat védés és komplex záróvizsga

Záróvizsga tantárgyak -

Záróvizsga követelmény

Abszolutórium, 2 bíráló által elfogadott szakdolgozat,  a záróvizsgán:

- a szakdolgozat megvédése és

- szakmai komplex záróvizsga eredményes letétele.

Oklevél követelménye Záróvizsga teljesítése, továbbá a nyelvvizsga megléte.

Oklevél minősítésének kiszámítása

Dm=(SZTá+SZIá+SZDMá+SZDV+KV) / 5

(ahol Dm=oklevél minősítés alapjául szolgáló átlag,  SZTá =az alapozó és szakmai törzstárgyak részét képező kötelező és kötelezően 

választható tárgyak jegyeinek átlaga,   SZIá =a specializáció-tárgyak jegyeinek átlaga, SZDMá =a szakdolgozat két bírálói értékelésének 

átlaga,  SZDV=szakdolgozat védés jegye,  KV = a komplex záróvizsga jegye)


