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Érvényes a tanulmányait a 2012-2013-es tanévtől kezdő, illetve az 
ehhez az évfolyamhoz csatlakozó hallgatók számára 



A szak felelős vezetői 

 

Bedő Zsolt, programvezető. 

Jarjabka Ákos, dékánhelyettes 

 
A szak képzési és kimeneti követelményei 

 

Képzés célja  

Ezen képzési programot főleg azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek gazdasági jellegű 

BA diplomával, ugyanakkor a mesterképzésben tovább bővítenék ilyen irányú 

ismereteiket. Természetesen képzésünk nyitva áll azon érdeklődők előtt is, akik más típusú 

képzéseken szereztek diplomát, de jelentős számban szereztek elismerhető kreditet 

gazdasági tárgyak elsajátítása során. A képzés, melyet a Middlesex University, London 

(GB) akkreditált, a globális üzleti világ elvárásainak megfelelően különösen innovatív 

jellegű. Alapos elméleti ismeretek mellett kiemelt hangsúlyt helyezünk a gyakorlati 

ismeretek elsajátítására, a kritikai elemzés képességének fejlesztésére. A legkorszerűbb 

külföldi és hazai idegen nyelvű tananyagok bázisán, interaktív jellegű szemináriumok és 

teamwork-ök segítségével  fejlesztjük hallgatóink problémamegoldó képességét. Neves 

amerikai, brit és más európai egyetemekről érkezett vendégprofesszorok a fejlett 

piacgazdaságok összefüggéseit és értékrendjét közvetítik hallgatóink felé, mely a 

gyakorlati életben - idehaza és külföldön egyaránt - kitűnő elhelyezkedési és karrierépítési 

lehetőségeket nyújt a nálunk diplomázóknak. 

Képzésünkben diplomát szerzett szakemberek magas szintű angol nyelvű kommunikációs - 

tárgyalási és prezentációs - képességeket is elsajátítanak. A program a hazai angol nyelvű 

üzleti és mesterképzésben egyedülállóan több mint 13 éves oktatási tapasztalatot mondhat 

magáénak. 

Képzési jellemzők 

Képzési idő: 4 félév 

Képzés formája: nappali, keresztféléves 

Képzés helyszíne: PTE KTK 

Foglalkozások gyakorisága: munkanapokon 8-18 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése 

Okleveles közgazdász - Vezetés és Szervezés szakon, angol nyelven mester fokozat. 

A Middlesex University által kibocsájtott diplomában: MSc Applied Management 

Elhelyezkedési lehetőségek 

Miután hallgatóink tanulmányaik sikeres befejezése után a PTE KTK diplomája mellett a 

Middlesex University London, Business School diplomáját is megkapják, sikerrel 

helyezkednek el a Magyarországon dolgozó multinacionális vállalatoknál, pénzügyi 

szervezeteknél, de piacképesek a nyugat-európai illetve észak-amerikai térségben is. Volt 

hallgatóink dolgoznak az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Írországban, 

Németországban, Norvégiában, Svédországban, Kanadában, Ausztráliában, Kínában, 



Törökországban, Indiában, Iránban, az Egyesült Arab Emirátusokban, Indiában. A 

nemzetközileg elismert diploma számos hallgatónknak lehetővé tette a hazai illetve 

külföldi doktori iskolákban való továbbtanulást. 

További információk / Megjegyzés: 

Miután a képzés végén hallgatóink a Middlesex University, London diplomáját is 

megkapják, egyszeri regisztrációs díjat fizetnek az angol társegyetem felé: £749 – £1138 a 

felvett hallgatók számárnak függvényében, amit forintban az aktuális árfolyamnak 

megfelelően kell befizetni.  Záróvizsga sikeres letétele az állami felsőfokú C típusú 

nyelvvizsga megszerzését is jelenti. 

A képzés sajátosságai 

 

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, a Middlesex University, London 

Business School-jával együttműködve, 1996-ban indította Üzleti Programok Angol 

Nyelven elnevezésű képzéseit. A két intézmény közötti intenzív oktatási és tudományos 

együttműködésnek köszönhetően a képzési programot a PTE és a Middlesex University 

egyaránt validálta. Ennek eredményként hallgatóink egy olyan érdekes oktatási 

szisztémában folytathatják tanulmányaikat, mely mind a magyar, mind az angol 

felsőoktatás jellegzetességeit magába foglalja.  

A képzés sajátosságai: 

 A program a kezdetektől fogva két lépcsős, azaz a 2006/07-es tanévtől a hazai 

felsőoktatási intézmények többségében érvényes rendszer szerint működik. Ez azt 

jelenti, hogy hallgatóink a hároméves főiskolai, azaz Bachelor képzéssel kezdik, és 

az erre épülő két éves kiegészítő egyetemi, azaz Master képzéssel folytathatják 

tanulmányaikat. 

 Hallgatóink mind főiskolai, mind egyetemi szintű tanulmányaik sikeres befejezése 

után mindkét egyetem, azaz a Pécsi Tudományegyetem és a londoni Middlesex 

University diplomáit is megkapják.  

 Angol felsőfokú C típusú nyelvvizsgával egyenértékű bizonyítványt szerez az a 

hallgató, aki záróvizsgát – ez a szakdolgozat megvédését jelenti - sikeresen teljesíti. 

 Az oktatás és az adminisztráció hivatalos nyelve az angol. Valamennyi tárgy 

foglalkozásai kizárólag angol nyelven folynak. 

 Nemzetköziség – a programban rendszeresen tanulnak a világ számos országából 

származó hallgatók (Kanada, USA, Kína, Irán, Nigéria és Európa majd minden 

országa). A képzésben folyamatosan oktatnak olyan vendégelőadók, akik 

nemzetközi elismertségnek örvendő egyetemekről érkeznek hozzánk. Ez a 

multikulturális légkör nagyban erősíti hallgatóink toleranciáját, valamint 

kommunikációs és problémamegoldó képességét. 

 Gyakorlat-orientáltság – a program célja elsősorban nem az, hogy elméleti 

közgazdászokat képezzen, sokkal inkább az, hogy a globalizálódó világgazdaság 

kihívásaira hatékonyan reagálni képes üzletembereket bocsásson útra. A fenti célt 

követve a tantárgyi struktúrában és az oktatás során alkalmazott módszerek 

kiválasztásakor előnyben részesítjük a csapatmunkát, az esettanulmány elemzést, a 

prezentációt, a kommunikációs tréninget és a szakmai gyakorlatot. 

 Ösztöndíj lehetőségek – hallgatóinknak tanulmányaik során többször is lehetőségük 

adódik, hogy fél évet valamelyik külföldi partneregyetemünkön töltsenek Erasmus, 

Leonardo, stb. csereprogram keretében. Ez segíthet abban, hogy egy második 

idegen nyelvet is magas fokon elsajátítsanak és megismerjék más országok 



gazdasági és kulturális életét, s e nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve, az üzleti 

karrierhez oly elengedhetetlenül szükséges ambícióval folytassák tanulmányaikat. 

 Családias légkör – a tény, hogy a két program hallgatói létszáma 160-170 fő körül 

alakul, lehetővé teszi, hogy a hallgatók ügyeit kitüntető figyelemmel kezeljük. 

 

Általános tudnivalók 

Magyarországi közgazdaságtudományi felsőoktatási intézmény mester szakjaira az 

jelentkezhet, aki rendelkezik gazdasági vagy gazdasági jellegű főiskolai vagy 

alapképzésben szerzett diplomával. Ennek értelmében a PTE KTK Vezetés és Szervezés 

szak (angol nyelven) mesterszakra is csak ilyen diploma birtokában lehet jelentkezni. 

A felvételnek követelménye továbbá a középfokú C típusú angol nyelvvizsga vagy egy 

legalább 550 pontos TOEFL vizsga. 

A jelentkezéshez a következő dokumentumokat kell csatolni: 

 Felsőfokú oklevél másolata 

 Nyelvvizsga bizonyítvány másolata 

 Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

1. teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az adott szak 

előzményének tekinthető Gazdálkodási és Menedzsment BSc vagy BA szak 

2. A bemenethez a 4-es pontban meghatározott kreditek teljesítésével 

elsősorban számításba vehető szakok: közgazdasági és üzleti alapszakok 

3. A 4-es pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 

továbbá azok az alap-vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, ill. a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetés alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad. 

4. A hallgatóknak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - 

felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető 

legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányi szerint az alábbi 

ismeretkörökben:  

 Módszertani alapismeretek (15 kredit) 

 Közgazdasági alapismeretek (10 kredit) 

 Üzleti alapismeretek (15 kredit) 

 Társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit) 

 Szakmai ismeretek (10 kredit) 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 



Finanszírozás 

A képzés a 2009/2010-es tanévtől államilag finanszírozott formában is működik. A 

keretszám 20<40. 

Külföldön folytatott előtanulmányok  

Amennyiben külföldön szerzett vagy a Magyarországon működő külföldi felsőoktatási 

intézmény által kiadott idegen nyelvű diplomával rendelkezik, abban az esetben a 

jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény bírálja el, hogy a diploma 

elfogadható vagy sem. Léteznek a magyar felsőfokú oklevéllel egyenértékű külföldi 

oklevelek, melyekről nemzetközi egyezmény rendelkezik. Ha a nemzetközi egyezmény 

kimondja a magyar főiskolai vagy egyetemi oklevéllel való egyenértékűséget, akkor 

ezeknek az okleveleknek a végzettségi szintjét a nemzetközi egyezményben foglalt 

rendelkezésre tekintettel kell megállapítani. Léteznek a magyar felsőfokú oklevéllel nem 

egyenértékű külföldi oklevelek is, melyeket az oktatási hivatal elfogadhat, de el is 

utasíthat. 

Külföldi oklevéllel való jelentkezés esetén a következő dokumentumokat kell csatolni: 

 Eredeti oklevél másolata 

 Olyan okirat vagy annak másolata, mely hitelt érdemlően bizonyítja a tanulmányok 

időtartamát és a tanulmányi követelmények sikeres teljesítését 

 A felsorolt dokumentumok hiteles fordítása vagy annak másolata (hiteles 

fordításnak az OFFI, a magyar külképviseleti szerv és a magyar közjegyző 

hitelesítési záradékával ellátott fordítás minősül) 

Mintatanterv 

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS ANGOL NYELVEN MESTERSZAK  

MSc Applied Management Programme 

MINTATANTERV 

ÉV SZEM Tárgy  

1 

Tárgy 

2 

Tárgy 

3 

Tárgy 

4 

Tárgy 

5 

1 1 
Advanced 

Accounting 

Business 

Ethics 

Leadership 

and 

International 

Management 

 

Global 

Marketing 
E-Business 

1 2 
Knowledge 

Management 

Strategic 

Human 

Resource 

Management 

Advanced 

Operations 

Management 

International 

Finance 

Service 

Marketing 

 

2 3 

Research 

Methods 

Management 

Finance 

Cases 

Small 

Business 

Management 

Option Set 1. 
Dissertation 

Research 1. 



2 4 
Strategic 

Management 

Change 

Management 
Option Set 2. Option Set 2. 

Dissertation 

Research 2 - 

Dissertation 

 

Kötelezően 
választható 

Tárgy 

1 
Porfolio Management, Financial Analysis and Business Competittiveness,  
Strategic Marketing 

2 
Business Investment Analysis, Economic Policy, International 
Environmental Analysis,  Business Consulting,  

 

Tantárgyi adatok 

 

Kód Tantárgy címe Tárgyfelelős Félév Óra Jelleg Vizsga Kredit 

 Kötelező       

AM12VZA01 Advanced Accounting Takács András 1 4 ea k 6 

AM12VZA02 Business Ethics  Somogyvári Márta 1 4 ea k 6 

AM12VZA03 
Leadership and International 
Management 

Vitai Zsuzsanna 

(Benke Mariann) 
1 4 ea k 6 

AM12VZA08 
Advanced Operations 
Management 

Vörös József 

(Hauck 
Zsuzsanna) 

1 4 ea k 6 

AM12VZA09 International Finance Zeller Gyula 2 4 ea k 6 

AM12VZA06 Knowledge Management Dobrai Katalin 2 4 ea k 6 

AM12VZA07 
Strategic Human Resource 
Management  

 
Vitai Zsuzsanna 

(Németh Julianna) 

2 4 ea k 6 

AM12VZA04 Global Marketing Lányi Beatrix 1 4 ea k 6 

AM12VZA10 Service Marketing Gy. Bányai Edit 2 4 ea k 6 

AM12VZA05 E-Business 
Horváth Ádám 

Gy. Bányai Edit 
1 4 ea k 6 

AM12VZA12 
Research Methods 
Management 

Kiss Tibor 

 
3 4 ea k 6 



AM12VZA13 Small Business Management 
Szerb László 

Kia Golesorkhi 
3 4 ea k 6 

AM12VZA11 Finance Cases Bedő Zsolt 3 4 ea k 6 

AM12VZA14 Dissertation Research 1. Kovács Kármen 3 0 k gy 4 

AM12VZA21 Strategic Management 
Kiss Tibor 

(Schmuck Roland) 
4 4 ea k 6 

AM12VZA20 Change Management 
Farkas Ferenc 

 
4 4 ea k 6 

AM12VZA28 
Dissertation Research 2  - 
Dissertation 

Kovács Kármen 
0 4 k gy 11 

 Kötelezően választható       

AM12VZA19 Strategic Marketing Szűcs Krisztián 3 4 ea k 5 

AM12VZA18 Portfolio Management Csapi Vivien  3 4 ea k 5 

AM12VZA15 
Financial Analysis and Business 
Competitiveness 

Kuti Mónika 
3 4 ea k 5 

AM12VZA22 Business Consulting 
Balogh Gábor 
(Fodor Péter) 

4 4 ea k 5 

AM12VZA27 
International Environmental 
Analysis 

Kiss Tibor 
4 4 ea k 5 

AM12VZA25 
Economic Policy and Decision 
Analysis 

Kia Golesorkhi 
4 4 ea k 5 

AM12VZA23 Business Investment Analysis Bedő Zsolt 4 4 ea k 5 

 
 

Számonkérés módjai és szabályai 
 

Módozatok: órai munka, csapatmunka, évközi vizsga, projekt munka, prezentáció, házi 

feladat, esszé dolgozat, írásos beszámoló, vizsga.  

 

1. A hallgató egy tantárgyból kétszer vizsgázhat maximum egy vizsgaidőszak alatt, ez 

azt jelenti, hogy csak 1 utóvizsga lehetősége van. 

2. A hallgató egy tantárgyat maximum háromszor vehet fel tanulmányai során. Ha ez 

a 6 vizsga alkalom sem elegendő a tárgy sikeres abszolválásához, akkor a hallgatót 

a programról elbocsátjuk. 

3. A hallgató köteles a legalább 20 % vagy annál magasabb értékkel rendelkező 

számonkérés elemeket legalább 51%-os sikerrel teljesíteni. Ellenkező esetben nem 

vehet részt a vizsgán. 

4. A hallgató köteles az órák minimum 75%-án részt venni. Ellenkező esetben nem 

vehet részt a vizsgán. 

 

 



Szakdolgozat 

 

A szak hallgatói kötelesek szakdolgozatot készíteni, amelyet két bíráló értékel 5-fokozatú 

osztályzattal. A szakdolgozat kritérium-követelmény, nem jár kredittel.  

 

A szakdolgozat megvédésére a záróvizsgán kerül sor. Ha a szakdolgozat megvédésére az 

abszolutórium hiánya, a szakdolgozat elégtelen minősítése miatt nem kerül sor, vagy a 

védés eredménytelen, új szakdolgozatot kell benyújtani.  

 

 

Záróvizsga, oklevél 

 

A záróvizsgára az abszolutórium birtokában és a szakdolgozat pozitív elbírálását követően 

kerülhet sor. A záróvizsga a szakdolgozat megvédését tartalmazza, természetesen angol 

nyelven. 

 

 

 

 


