2019. ÉVI ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK
NAPPALI KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉS, OSZTATLAN KÉPZÉS
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma Választható szak

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

A

N

K

emberi erőforrások(1)(2)

240 000 Ft

7

A

N

K

gazdálkodási és
menedzsment(1)(2)

240 000 Ft

7

A

N

K

gazdaságinformatikus(1)(2)

250 000 Ft

7

A

N

K

kommunikáció- és
médiatudomány(1)(2)

240 000 Ft

6

A

N

K

közösségszervezés(1)(2)

200 000 Ft

6

Kapacitás
Pontsz. fels.
min. <
Érettségi
okl.
max.
követelmények IGEN/NEM
kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
15 < 50 történelem v. egy
I
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
15 < 50 történelem v. egy
I
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
matematika és
fizika v.
informatika v.
egy ágazati
15 < 50 szakmai érettségi
I
vizsgatárgy v. egy
szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
15 < 50
I
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
biológia v.
magyar nyelv és
15 < 40
I
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.

A

N

K

nemzetközi gazdálkodás
(magyar nyelven)(1)(2)

240 000 Ft

7

15 < 50

A

N

K

nemzetközi gazdálkodás
(angol nyelven)

250 000 Ft

7

15 < 50

A

N

K

nemzetközi tanulmányok(1)(2) 230 000 Ft

6

15 < 50

A

N

K

pénzügy és számvitel(1)(2)

240 000 Ft

7

15 < 50

A

N

K

politikatudományok(1)(2)

230 000 Ft

6

15 < 50

egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább

I

I

I

I

I

A

N

K

szabad bölcsészet(1)(2)

230 000 Ft

6

15 < 40

A

N

K

szociológia(2)

240 000 Ft

6

15 < 50

egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
magyar nyelv és
irodalom v.
történelem és
angol v. francia v.
latin nyelv v.
német v. olasz v.
orosz v. spanyol
(legalább egyet
emelt szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)

I

I

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Képz. Munka- Fin.
szint rend forma Választható szak
F

N

K

gazdaságinformatikus(2)

F

N

K

pénzügy és számvitel
[pénzintézeti](2)

F

N

K

pénzügy és számvitel
[vállalkozási](2)

Pontsz. fels.
Önköltség Képz. idő Kapacitás Érettségi
okl.
(félév)
(félév) min. < max. követelmények IGEN/NEM
bármelyik két
190 000 Ft
4
15 < 50
érettségi
I
vizsgatárgy
bármelyik két
190 000 Ft
4
15 < 50
érettségi
I
vizsgatárgy
bármelyik két
190 000 Ft
4
15 < 50
érettségi
I
vizsgatárgy

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK
ALAPKÉPZÉS, OSZTATLAN KÉPZÉS
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma Választható szak

A

L

K

emberi erőforrások(1)(2)(3)

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

230 000 Ft

7

Kapacitás
min. < Érettségi
max.
követelmények

15 < 50

kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy

Pontsz. fels.
okl.
IGEN/NEM

I

A

L

K

gazdálkodási és
menedzsment(1)(2)(3)

230 000 Ft

7

15 < 50

A

L

K

gazdaságinformatikus(1)(2)(3)

230 000 Ft

7

15 < 50

A

L

K

kommunikáció- és
médiatudomány(1)(2)(3)

200 000 Ft

6

15 < 50

A

L

K

közösségszervezés(1)(2)(3)

200 000 Ft

6

15 < 40

A

L

K

nemzetközi gazdálkodás(1)(2)(3) 230 000 Ft

7

15 < 50

A

L

K

nemzetközi
tanulmányok(1)(2)(3)

6

15 < 50

200 000 Ft

kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
matematika és
fizika v.
informatika v.
egy ágazati
szakmai érettségi
vizsgatárgy v. egy
szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
biológia v.
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.

I

I

I

I

I

I

A

L

K

pénzügy és számvitel(1)(2)(3)

230 000 Ft

7

15 < 50

A

L

K

politikatudományok(1)(2)(3)

200 000 Ft

6

15 < 50

A

L

K

szabad bölcsészet(1)(2)(3)

200 000 Ft

6

15 < 40

A

L

K

szociológia(2)(3)

220 000 Ft

6

15 < 50

egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
földrajz v.
gazdasági
ismeretek v.
informatika v.
matematika v.
történelem v. egy
ágazati szakmai
érettségi
vizsgatárgy v. egy
idegen nyelv v.
egy szakmai
előkészítő
vizsgatárgy
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)
magyar nyelv és
irodalom v.
történelem és
angol v. francia v.
latin nyelv v.
német v. olasz v.
orosz v. spanyol
(legalább egyet
emelt szinten kell
teljesíteni)
kettőt kell
választani:
magyar nyelv és
irodalom v.
matematika v.
társadalomismeret
v. történelem v.
egy idegen
nyelv (legalább
egyet emelt
szinten kell
teljesíteni)

I

I

I

I

Felsőoktatási szakképzés
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma Választható szak
F

L

K

gazdaságinformatikus(2)(3)

Pontsz. fels.
Önköltség Képz. idő Kapacitás Érettségi
okl.
(félév)
(félév) min. < max. követelmények IGEN/NEM
180 000 Ft

4

15 < 50

bármelyik két
érettségi
vizsgatárgy

I

F

L

K

pénzügy és számvitel
[pénzintézeti](2)(3)

180 000 Ft

4

15 < 50

F

L

K

pénzügy és számvitel
[vállalkozási](2)(3)

180 000 Ft

4

15 < 50

bármelyik két
érettségi
vizsgatárgy
bármelyik két
érettségi
vizsgatárgy

I

I

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben,
illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális
képzések oldalain található.
(3) Választható szakirányok: humánfejlesztés, kulturális közösségszervezés.
(4) Választható specializációk: adózás, kisvállalkozások menedzsmentje, marketing.
(5) Választható specializációk: elektronikus sajtó, közösségi-új média, üzleti kommunikáció.
(6) Választható specializációk: Európa-tanulmányok, nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai.
(7) Választható specializációk: európai politika, önkormányzati.
(8) Választható specializációk: Európai Unió, gazdaságdiplomácia, nemzetközi szállítmányozás és logisztika.
(9) Választható specializáció: filmelmélet és filmtörténet.
(10) Választható specializációk: hitelintézeti pénzügyek, nemzetközi - IFRS - számvitel, vállalati pénzügyek, vállalati
számvitel.
(11) Választható specializációk: Hr-szakértő, munkaerő-piaci.
(12) Választható specializációk: informatikai biztonság, üzleti intelligencia.
(13) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók
tanóráira minden második héten pénteken délután és szombaton kerül sor.
(14) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(15) A képzési idő az előtanulmányok függvényében rövidebb is lehet. A konkrét feltételekről az Intézmény ad felvilágosítást.
(16) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság
ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.
(17) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, közgazdaság ismeretek.
(18) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: gazdasági ismeretek, informatikai alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan).
(19) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek,
közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek,
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
(20) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(21) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, orosz.

MESTERKÉPZÉSEK
Képz. Munka- Fin.
szint rend forma Választható szak

Önköltség Képz. idő
(félév)
(félév)

Kapacitás
min. < max.

M

L

A

andragógia(1)(2)

M

L

K

andragógia(1)(2)

M

L

A

kommunikáció- és
médiatudomány (magyar
nyelven)(1)(2)
250 000 Ft

4

5 < 40

290 000 Ft

4

15 < 40

4

5 < 15

M

L

K

kommunikáció- és
médiatudomány (magyar
nyelven)(1)(2)

M

L

K

kommunikáció- és
médiatudomány (angol
nyelven)(1)

M

L

A

nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás (magyar
nyelven)(1)(2)

250 000 Ft

4

5 < 15

4

5 < 40

4

5 < 15

K

nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás (magyar
nyelven)(1)(2)

250 000 Ft

4

5 < 40

M

L

K

nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás (angol nyelven)(1)

290 000 Ft

4

15 < 40

M

L

A

nemzetközi tanulmányok
(magyar nyelven)(1)(2)

4

5 < 15

M

L

K

nemzetközi tanulmányok
(magyar nyelven)(1)(2)

250 000 Ft

4

5 < 40

M

L

K

nemzetközi tanulmányok (angol
290 000 Ft
nyelven)(1)

4

15 < 40

M

L

A

politikatudomány (magyar
nyelven)(1)

4

5 < 15

250 000 Ft

4

5 < 20

290 000 Ft

4

15 < 40

L

K

M

L

K

politikatudomány (angol
nyelven)(3)

szakmai és motivációs
beszélgetés

szakmai és motivációs
beszélgetés

L

M

szakmai és motivációs
beszélgetés

szakmai és motivációs
beszélgetés

M

politikatudomány (magyar
nyelven)(1)

Vizsgakövetelmények

szakmai és motivációs
beszélgetés
szakmai és motivációs
beszélgetés
szakmai és motivációs
beszélgetés
szakmai és motivációs
beszélgetés
szakmai és motivációs
beszélgetés

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben,
illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.
(3) Választható specializáció: diplomáciai.
(4) Választható specializációk: geronto-andragógus, képzési vezető.
(5) Választható specializáció: nemzetközi üzleti menedzsment.
(6) Választható specializációk: politikai kommunikáció, üzleti kommunikációs, városmarketing - kommunikációs vezető.
(7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók
tanóráira minden második héten péntek délután és szombaton kerül sor.
(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái minden
második héten péntek délután és szombaton kerül sor.
(9) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

