


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Megszerezhető végzettség: Bachelor of Science (BSc) 
 

Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 9 félév (részidős képzés**) 
 

A szak leírása:  

A Közgazdaságtan alapszakon a hallgatók nemcsak gazdaságtudományi szaktudást, de módszertani és szociális 

kompetenciákat is szereznek. Az esettanulmányoknak és a konkrét példákon keresztül zajló oktatásnak 

köszönhetően a képzés kezdetétől fogva fejlesztik absztrakt és elemző gondolkodásukat, és bővítik 

médiakompetenciájukat. 
 

A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan 
 

Felvételi követelmények, beiratkozás: 

Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal: 
 

• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év 

középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség) 

• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek matematikából tett emelt szintű 

érettségivel) vagy felsőfokú végzettség 
 

A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos 

szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni. 
 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

Közgazdász diplomával többek között az alábbi területeken és munkakörökben lehet elhelyezkedni: 

• beszerzés/termelés/logisztika 

• vállalati controlling/számvitel/pénzügy/adóügy 

• könyvvizsgálat/adótanácsadás 

• hitelintézeti tevékenységek 

• szervezeti vagy személyzeti munka/projektmenedzsment 

• marketing/terjesztés/szolgáltatás/innováció 

• nemzeti vagy európai uniós hivatalok/nemzetközileg beágyazott szabályozó hatóságok, egyesületek, 

szervezetek/bankok 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Megszerezhető végzettség: Bachelor of Science (BSc) 
 

Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 9 félév (részidős képzés**) 
 

A szak leírása:  

A Gazdasági informatika BSc a Gazdaságtudományi, illetve a Matematikai és Informatikai Kar közös, interdiszcip-

lináris képzése, amelynek keretében a hallgatók megismerkednek a vállalati, gazdasági és közigazgatási információs 

és kommunikációs rendszerek fejlesztésével és alkalmazásával, de szert tesznek módszertani és szociális kompeten-

ciákra is.  
 

A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan 
 

Felvételi követelmények, beiratkozás: 

Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal: 
 

• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év 

középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség) 

• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek természettudományos vagy műszaki 

tárgyból tett emelt szintű érettségivel) vagy felsőfokú végzettség 
 

A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos 

szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni. 
 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

Gazdaságinformatikus diplomával mind a versenyszférában, bankoknál és biztosítóknál, takarékpénztáraknál és 

közműveknél, nonprofit szervezeteknél, mind pedig a közszférában el lehet helyezkedni, többek között az alábbi 

területeken: 

• információs rendszerek fejlesztése és kialakítása 

• szoftverfejlesztés 

• döntéstámogató és tudásalapú rendszerek elemzése és kialakítása 

• hálózatalapú terjesztési rendszerek kialakítása 

• információmenedzsment és controlling 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc) 
 

Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 6 félév (részidős képzés**) 
 

A szak leírása:  

A Közgazdaságtan: Business Administration and Economics mesterképzés hallgatói tanulmányaik során bővítik és 

mélyítik meglévő gazdaságtudományi ismereteiket. Nemzet- vagy vállalatgazdaságtani, kvantitatív, illetve jogi mo-

dulokból választhatnak a német nyelvű közgazdaságtanban alkalmazott módszerek sokszínűségének megfelelően. 
 

A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan 
 

Felvételi követelmények, beiratkozás: 

Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal: 
 

• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év 

középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség) 

• legalább hat féléves gazdaságtudományi képzésen szerzett végzettség vagy legalább hat féléves képzésen 

szerzett végzettség, amely esetben az elvégzett képzés legalább 90 kredit értékben tartalmaz 

gazdaságtudományi, matematikai, statisztikai, gazdaságinformatikai és jogi tanegységeket, amelyek közül 

a matematikai és statisztikai tartalmak legalább 10 kreditet tesznek ki 
 

A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos 

szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni. 
 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A mesterszakot elvégző hallgatók előtt nyitva állnak a magasabb pozíciók a közigazgatásban vagy a versenyszférá-

ban, de kezdhetnek doktori tanulmányokat is. A képzés során a következő területekre szakosodhatnak: 

• beszerzés/termelés/logisztika 

• vállalati controlling/számvitel/pénzügy/adóügy 

• könyvvizsgálat/adótanácsadás 

• hitelintézeti tevékenységek 

• szervezeti/személyzeti munka 

• marketing/terjesztés/szolgáltatás/innováció 

• ügyvezetés 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc) 
 

Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 6 félév (részidős képzés**) 
 

A szak leírása:  

A Közgazdaságtan: Economics mesterképzés hallgatói tanulmányaik során bővítik és mélyítik meglévő nemzet-

gazdasági ismereteiket. 
 

A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan 
 

Felvételi követelmények, beiratkozás: 

Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal: 
 

• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év 

középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség) 

• legalább hat féléves gazdaságtudományi képzésen szerzett végzettség vagy legalább hat féléves képzésen 

szerzett végzettség, amely esetben az elvégzett képzés legalább 90 kredit értékben tartalmaz 

gazdaságtudományi, matematikai, statisztikai, gazdaságinformatikai és jogi tanegységeket, amelyek közül 

a nemzetgazdasági tartalmak legalább 30, a matematikai és statisztikai tartalmak pedig legalább 10 kreditet 

tesznek ki 
 

A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos 

szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni. 
 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A mesterszakot elvégző hallgatók előtt nyitva állnak a magasabb pozíciók a közigazgatásban vagy a versenyszférá-

ban, de kezdhetnek doktori tanulmányokat is. A képzés során a következő területekre szakosodhatnak: 

• közigazgatás, parafiskális intézmények tevékenysége 

• hitelintézeti tevékenységek 

• környezetvédelmi szervezetek tevékenysége 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc) 
 

Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 6 félév (részidős képzés**) 
 

A szak leírása:  

A Gazdasági informatika mesterképzés során a hallgatók bővítik és mélyítik gazdaságinformatikai ismereteiket. 
 

A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan 
 

Felvételi követelmények, beiratkozás: 

Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal: 
 

• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év 

középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség) 

• legalább hat féléves gazdaságinformatika vagy informatika képzésen szerzett végzettség vagy legalább hat 

féléves gazdaságtudományi képzésen szerzett végzettség, amely esetben az elvégzett képzés legalább 30 

kredit értékben tartalmaz gazdaságinformatikai vagy informatikai, és legalább 10 kredit értékben 

matematikai vagy statisztikai tanegységeket vagy legalább hat féléves egyéb képzésen szerzett végzettség, 

amely esetben az elvégzett képzés legalább 90 kredit értékben tartalmaz gazdaságtudományi, 

gazdságinformatikai vagy informatikai tanegységeket, a matematikai és statisztikai tartalmak pedig 

legalább 10 kreditet tesznek ki 
 

A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos 

szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni. 
 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A Gazdasági informatika mesterszak elvégzésével a hallgatók előtt nyitva állnak a magasabb pozíciók a köz-

igazgatásban vagy a versenyszférában, de doktori tanulmányokat is kezdhetnek. A képzés során a következő 

területekre szakosodhatnak: 

• üzlet- és szervezetfejlesztés (üzleti elemzés, szimuláció, követelménykidolgozás, szervezetfejlesztés) 

• informatika (szoftverfejlesztés, rendszerintegrálás, rendszerelemzés, termékmenedzsment) 

• tanácsadás (vállalati vagy informatikai tanácsadás) 

• architektúramenedzsment (vállalatiarchitektúra-tervezés, IT-architektúratervezés) 

• informatikai és információfeldolgozási menedzsment (IT-menedzsment, IT-controlling, IT-revision, IT-auditing) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc) 
 

Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 6 félév (részidős képzés**) 
 

A szak leírása:  

A képzés kifejezetten olyan, gazdaságtudományi szakot nem végzett jelentkezőknek szól, akik erős matematikai-

kvantitatív kompetenciákkal rendelkeznek. A tantervben a közgazdasági alapismereteket közvetítő tanegységeken 

kívül haladó szintű gazdaságtudományi modulok találhatók. 
 

A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan 
 

Felvételi követelmények, beiratkozás: 

Beiratkozni évente kétszer lehet (jún. 1–júl. 31. és dec. 1–jan. 31. között) a következő dokumentumokkal: 
 

• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év 

középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség) 

• legalább hat féléves mérnöki, természettudományos vagy matematika képzésen szerzett végzettség, 

amennyiben az elvégzett képzés tantervében legalább 120 kredit értékben szerepelnek mérnöki, 

természettudományos vagy matematikai tanegységek, illetve a magasabb szintű matematikai és statisztikai 

tartalmak legalább 10 kreditet tesznek ki (ez utóbbi kritérium a Hageni Távegyetem „Vertiefung der 

Wirtschaftsmathematik und Statistik” moduljának elvégzésével is teljesíthető) 
 

A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos 

szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni. 
 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A Közgazdaságtan: Business Administration and Economics mesterszak elvégzésével a hallgatók előtt nyitva állnak 

a magasabb pozíciók a közigazgatásban vagy a versenyszférában, de doktori tanulmányokat is kezdhetnek. 

A képzés során a következő területekre szakosodhatnak: 

• technológia- és innovációmenedzsment, termékfejlesztés 

• üzleti folyamatmenedzsment, személyzetmenedzsment, projektvezetés 

• termelés 

• terjesztés és marketing 

• export, globális kereskedelem 




