
vezetés és szervezés mesterszak - tanterv/tanterv

Szak megnevezése Vezetés és szervezés

Szakfelelős Veresné Dr. Somosi Mariann

Képzési forma nappali / levelező

Képzés időtartama (félévek száma) 4

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon

Cél

A vállalkozások, valamint a közszféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik megalapozott és integrált szakmai ismeretekkel rendelkeznek a menedzsment széles 

és - a választható specializációjuknak megfelelő - szűkebb területén. Megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni, irányítani a versenyszektor és a közszféra 

szervezeteinek munkafolyamatait. Képesek újonnan felmerülő problémákat felismerni, elemezni és megoldani, miközben az egyéni és szervezeti tanulás megismert kategóriáit 

használják, valamint az innovációra és a kreatív gondolkodásra való képességeiket hasznosítják. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében 

történő folytatására.

Specializációk megnevezése Termelésmenedzsment/Emberi erőforrás menedzsment

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

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 -

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+DIFá+SZDMá+SZDV+KV) / 5

ahol 

Dm=diploma minősítés alapjául szolgáló átlag,  

SZTá = alapozó és szakmai törzstárgyak jegyeinek átlaga,   

DIFá = a differenciált szakismereti tárgyak jegyeinek átlaga, 

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

SZDV= diplomamunka (szakdolgozat) védés jegye,  

KV = a komplex záróvizsga jegye


