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Kedves leendő Hallgatónk!

Köszöntöm a Budapesti Metropolitan Egyetem,
a METU közössége nevében. Fontos döntés előtt
áll most, hiszen az, hogy milyen felsőoktatási intéz-
ménybe jelentkezik, nagyban meghatározza majd későbbi 
karrierútját, emberi és szakmai kapcsolatait. Ezt mi is 
tudjuk, éppen ezért a METU-n olyan képzési módszert 
alakítottunk ki, amellyel élvezetes lesz a tanulás, tanul-
mányai végén pedig felkészült szakemberként léphet ki a 
munkaerőpiacra. Most már biztosan Ön is kíváncsi arra, 
hogy mi teszi egyedülállóvá a METU-s képzést?

Nos, a sikeres, modern egyetemek felismerték, hogy a gyorsan változó piaci környe-
zetben hallgatóikat a portfólió alapú képzési rendszerrel tudják felkészíteni az isme-
retlen jövőre. A myBRAND képzési módszerünkkel hazánkban elsőként vezettünk be 
egy, a nemzetközi felsőoktatási trendekbe illeszkedő, a munkaerőpiacon valós előnyt 
biztosító oktatási modellt. 

Mik a myBRAND oktatási módszer előnyei?
Élmény a tanulás: Hallgatás és jegyzetelés helyett sok csapatmunka, izgalmas
brainstormingok, és a legújabb digitális és prezentációs technikák elsajátításának 
lehetősége várja Önt, mindez modern környezetben.
Gyakorlat élesben: A tankönyvből tanultakat azonnal tesztelheti a gyakorlatban,
valódi, életből vett piaci feladatokon gyakorolhat.
Tapasztalt pályakezdőként indulhat a munkaerőpiacon: versenyelőny a munkaerőpiacon 
azáltal, hogy az órákon és a szakmai gyakorlaton készített projektjeit és
megszerzett ismereteit portfólióba tudja rendezni, és diplomája mellett rögtön be
is mutathatja az állásinterjún.

És még miért jó választás a METU? 
• a képzés ideje alatt 2500 céges partnerünk valamelyikénél szerezhet releváns szak-

mai tapasztalatot,
• modern, nemzetközi környezet, számos nyelvtanulási lehetőség,
• közel 300 külföldi ösztöndíj-lehetőség több mint 200 külföldi egyetemi partnerünknél,
• végzett hallgatóink 91%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

Építse tudatosan saját személyes márkáját a képzés első napjától kezdve!
Alakítson ki határokon átívelő emberi és szakmai kapcsolatokat!  A METU-ra
közel 90 országából érkeznek diákok, így erre minden lehetősége megvan.  

Remélem, hogy hamarosan Önt is hallgatóink között köszönthetjük, és
megtalálja nálunk az útját!

Dr. Bachmann Bálint DLA
a METU rektora
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A tandíj nálunk minden
lényeges költséget tartalmaz!
• Ezek közé tartozik a nyelvtanulási 

lehetőség, a METU egyedülálló kom-
petenciafejlesztő tréningsorozata, 
e-jegyzetek, könyvtárhasználat, kar-
rierépítő szolgáltatások, tanulmányi, 
életviteli, esélyegyenlőségi tanács-
adás.

Modern környezet!
• Korszerű épületek, magas technikai 

felszereltség, több mint 800 PC és 
Mac, nyelvi laborok, művészeti stú-
diók és műhelyek, smart táblák.

• Campusaink közlekedési csomópon-
tok közelében vannak.

• Pezsgő hallgatói élet, nemzetközi 
környezet: hallgatóink több mint 90 
különböző országból érkeztek.

• METU forever: tanulmányaid után 
bármikor kedvezményes áron tanul- 
hatsz tovább nálunk.

Versenyelőnnyel indulhatsz a 
munkaerőpiacon!
• A hazánkban egyedülálló myBRAND 

képzési módszerrel te is megtalál-
hatod a saját utadat.

• Versenyelőnyt adunk: valós tapasz-
talatokkal, szakmai portfólióval ren-
delkező, tapasztalt pályakezdőket 
képzünk.

• A munkaerőpiacra készítünk fel egyé-
ni fejlődésedre koncentrálva inspiráló, 
támogató közegben.

• A METU nem a magolásról szól: ná-
lunk a frontális oktatás helyett a 
hangsúly a sok csapatmunkán, pro-
jektfeladatokon, folyamatos vissza-
jelzésen van.

Élő és magabiztos nyelvtudás a 
képzés végére:
• Hallgatóink 80%-a közép- vagy fel-

sőszinten beszél angolul, mire kézhez 
kapja a diplomáját.

• Nálunk 12-féle nyelvet tanulhatsz az 
alapképzésben.

• Angol nyelvű tárgyakkal és speciali-
zációkkal napi szinten gyakorolhatod 
a szaknyelvet.

• Angol nyelvű képzéseinken: angol 
nyelvű diplomát kaphatsz.

• 5 kontinens közel 200 partneregyete-
mén tanulhatsz külföldi ösztöndíjjal 
az Azori-szigetektől Isztambulig,

• KITEX és TOEIC nyelvvizsgát is sze-
rezhetsz.

Végzett hallgatóink 91%-a 3
hónapon belül elhelyezkedik!
• 400 gyakornoki pozíció / szemeszter
• 2500 vállalati partner
• Csatlakozz szakmai műhelyeinkhez, 

és szerezz gyakorlati tudást valós 
projektekben!

• Duális képzés: szakmai gyakorlat és 
pénzkereset már az egyetem első 
napjától.

• Elismert gyakorlati szakemberektől 
tanulhatsz: sikeres vállalatvezetők, 
üzletemberek, tanácsadók, neves 
művészek az oktatóink.

Sokféle képzés és számtalan 
lehetőség vár:
• 33 alapképzés,
• 24 mesterképzés,
• 7 felsőoktatási szakképzés,
• 20 szakirányú továbbképzés a kom-

munikáció, üzlet, turizmus, művészet 
területén.

Törődünk hallgatóinkkal:
• KarrierCentrumunk felkészít a 

diploma utáni életre is, segítünk, 
hogy megtaláld a helyed a 
munkaerőpiacon.

Miért a METU?

Építsd tudatosan
a saját márkádat!

• Gyors és kényelmes elektronikus 
tanulmányi ügyintézés, személyes 
ügyfélfogadás.

• Pénzkereseti lehetőség saját 
diákmunka szövetkezetünkön 
keresztül.

• A KarrierCentrum állásközvetítő 
portálja segít megtalálni az 
álomállásodat.

Felkészítünk a 
diploma utáni

életre!

Jó ide járni!
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Gyakorlat élesben?
A METU-n igen! 

• Valódi, életből vett piaci eset-
tanulmányok és feladatok céges 
szereplőktől.

• 400+ releváns szakmai gyakorlati 
hely szemesztereként, terepmun-
kák, éles megbízások céges partne-
reinktől, nemzetközi tapasztalat-
szerzési lehetőség 5 kontinens 140+ 
partneregyetemén.

• Szakműhelyekben, hallgatói 
csoportokban, szakmai versenye-
ken szerezhetsz extra tudást és 
gyakorlatot (pl. METU rádió, Média 
Műhely, Marketing Team, METU 
LAB....).

• StartUp programunkban üzleti ötle-
tedet is megvalósíthatod, amit akár 
1 millió forinttal is támogatunk.

• Az sem baj, ha hibázol, ez segíti az 
igazi tanulást!

„A Marketingműhely csapatával 
készítettük el idén tavasszal a hazai 
X és Z generáció kultúrafogyasztá-
si szokásairól szóló piackutatást, 
amiből közel 40 sajtómegjelenés 
született.”
Anna, kereskedelem és marketing BA

Tapasztalt pályakezdő?
A METU-n igen!

• A tudásodat azonnal átültetheted 
gyakorlati tapasztalattá: sok csa-
patmunka, projektfeladatok várnak 
az előadások mellett. 

• Az oktatókkal, diáktársakkal közö-
sen szerzett tudás, a képességeid 
fejlesztése, saját utad megtalálása 
van fókuszban.

• A gyakorlati tudásodból, eredmé-
nyeidből már az egyetem végére 
szakmai portfóliót tudsz ösz-
szeállítani: ezzel ki fogsz tűnni 
az álláskereséskor, hiszen hiteles 
tapasztalatról tudsz beszámolni. 
Így versenyelőnnyel léphetsz be a 
munkaerőpiacra.

,,A kedvenc projektfeladatom az 
volt, amikor egy Kinder-tojás figurát 
cserélgetve kellett egy napot túlélni 
Budapesten. Nagyon büszke vagyok, 
hogy a kreativitásunknak köszön-
hetően pénz nélkül is mindent meg 
tudtunk csinálni, amit aznapra ter-
veztünk.”
Márk, kommunikáció és médiatudo-
mány BA

Hallgató helyett alkotó?
A METU-n igen!

• A frontális oktatás helyett nálunk a 
hangsúly a gyakorlati órákon, pro-
jektfeladatokon van.

• Közös gondolkodás, sok csapat-
munka vár rád.

• A gyakorlati feladatok során valódi 
szakmai anyagokat készítesz. Ezek-
ből már az egyetem alatt építed a 
szakmai portfóliódat.

• Az órákon és tréningjeinken a ké-
pességeidet is fejlesztheted a szak-
mai tudás mellett: pl. megtanulsz 
hatásosan prezentálni, érvelni, 
tárgyalni, kipróbálhatod magad kü-
lönböző munkaköröknek megfelelő 
helyzetekben.

• Tréningeken, karrier tanácsadá-
sainkon tovább fejlesztheted az 
önismeretedet.

„Az első egyéni prezentációm előtt 
iszonyúan izgultam, azóta már ma-
gamtól jelentkezem az ilyen felada-
tokra, mert sokat lehet így fejlődni. 
Lehet tanulni a többiek előadásából 
is, utána a tanárral együtt közösen 
megbeszéljük, mit kell másképp, job-
ban csinálni.”
Zoltán, nemzetközi tanulmányok BA

Életrevaló tudás a METU-tól.
Ez a

 TUDTAD, HOGY MIRE VÉGZEL AZ EGYETEMEN, OLYAN SZAKMÁK LESZNEK, AMELYEK MA MÉG NEM IS LÉTEZNEK? 
A METU FELKÉSZÍT ERRE A FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ, MEGÚJULÓ VILÁGRA.

 ÉS ABBA BELEGONDOLTÁL MÁR, HOGY AZ ELSŐ EGYETEMI NAPTÓL MAGADAT, A JÖVŐDET ÉPÍTED? 
MERT AZ EGYETEMI ÉVEK A SZEMÉLYES MÁRKÁD MEGALAPOZÁSÁRÓL SZÓLNAK. 
 
A sikeres, modern egyetemek felismerték, hogy hallgatóikat a portfólió alapú képzési rendszerrel tudják 
felkészíteni az ismeretlen jövőre. Ennek megfelelően a METU hazánkban elsőként alakította át oktatási modelljét 
a nemzetközi felsőoktatási trendekhez illeszkedő portfólió alapú képzési rendszerré.

Oktató helyett mentor? 
A METU-n igen!

• Nálunk nem csak a vizsgákon kapsz 
visszajelzést, bármikor kérhetsz 
segítséget és támogatást.

• Szakmájukat gyakorló, profi és si-
keres szakemberek tanítanak.

• Tanáraink a legújabb szakmai 
ismereteket és gyakorlati tapaszta-
latukat adják át, a munkaerőpiacon 
hasznos szakmai fogásokat tanul-
hatsz tőlük.

• Jó hangulatú órákon, inspiráló, mo-
tiváló közegben tanulhatsz.

• Partneri viszonyt tudsz kialakítani 
oktatóddal.

„Itt bátran kérhetsz a tanároktól se-
gítséget, ha elakadsz, csomó támo-
gatást adnak, időt szánnak rád, hogy 
személyesen átbeszélhessétek, ha 
valamit nem értesz.”
Bence, nemzetközi gazdálkodás BA

Karrierépítés már az egyete-
men? A METU-n igen! 
• Segítünk karriercéljaid megfogalma-

zásában
• a képzés végére átlátod, mi tesz majd 

egyedivé a munkaerőpiacon.
• Elkezdheted kiépíteni szakmai kap-

csolatrendszeredet oktatóinkon ke-
resztül és hallgatótársaiddal.

• Már az egyetem alatt bekerülhetsz a 
szakmai vérkeringésbe (hallgatóink 
pl. céges megbízásokon dolgoznak, 
újságokban publikálnak, nemzetközi 
alkotótáborokban és strartup verse-
nyeken vesznek részt).

• Az egyetem végére megszerzett tu-
dásodat, tapasztalataidat, képessé-
geidet egy személyes portfólióban 
magabiztosan be is tudod majd mu-
tatni az állásinterjúkon. Ez lesz a Te 
branded, amit folyamatosan építesz.

„Sokunkat nyomasztott, hogy mi lesz 
a diploma után, mi vár a való életben: 
a myBRAND tréningen segítettek 
megérteni, mik az erősségeink, mik a 
fejlesztendő tulajdonságaink, hogyan 
kell eladni magunkat, hogyan készül-
jünk fel egy állásinterjúra. Azért jó a 
gyakorlatorientált képzés, mert ’ki-
csiben’ azt próbáljuk ki, ami később 
valódi munkahelyi feladatunk lesz.”
Viki, vállalkozásfejlesztés MA

Élmény a tanulás?
A METU-n igen!

• Egyéni fejlődésedre koncentrálva 
inspiráló, támogató közegben ké-
szítünk fel a munkaerőpiacra.

• Izgalmas oktatási módszerek 
várnak: szituációs gyakorlatok, 
projektmunkák, viták, prezentáci-
ók, mindmapping, esettanulmány 
feldolgozások és hasonló élvezetes 
technikákkal tanulhatsz.

• Modern oktatási környezet és 
infrastruktúra, digitális tananyag, 
e-jegyzetek, inspiráló projektter-
mek és chill-out közösségi terek.

„A középsuliban még nem gondoltam 
volna, hogy létezik olyan egyetem, 
ahonnan tényleg csak aludni járok 
haza. Itt vannak a barátaim, minden 
nap szeretek bejönni, az oktatók 
is jó fejek, még a számvitel órát is 
szeretem.”
Lilla, turizmus-vendéglátás BA

Tudj meg többet:
metu.hu/mybrand
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Építsd a karriered az egyetem első napjától!

Téning és workshop: Ki vagyok? Miben vagyok jó? Mi 
legyek, ha nagy leszek? Ismerd meg önmagadat, tudd 
meg, miként mutasd meg képességeidet, tapasztalata-

idat és mindazt, amit fontosnak tartasz magadról.

STARTMYBRAND:

Amikor kinyílik a világ. Valós történetek volt diákoktól. 
Közéleti szereplők, ügynökségi menedzserek, cégveze-
tők, startupperek – gyere el, hallgasd meg, kérdezz és 

építs kapcsolatot!

RENDEZVÉNYEK:

Szerezz tapasztalatot és akár plusz kreditet, légy egy 
aktív, inspiráló közösség tagja szakmai műhelyeinkben 

(Marketing M. / Turizmus M. / METU Rádió)!

TEHETSÉG MŰHELYEK: 

ERASMUS+
ÖSZTÖNDÍJ: 

Tanulj egy ideig külföl-
dön, szerezz nemzetkö-
zi tapasztalatot, maga-

biztos nyelvtudást!

KREATÍV
ÖSZTÖNDÍJAK: 

Valósítsd meg álmai-
dat, mi - anyagilag is 

- támogatjuk a kreatív 
ötleteket!

SZAKMAI
GYAKORLAT: 

Gyakorlat élesben? 
Közel 2500 vállalati 

partnernél több mint 
400 pozíció vár szem-

eszterenként!

Ha dolgozni akarsz, regisztrálj KarrierPortálunkon: 
több mint 600 cég keres munkatársat diákjaink között.

DIÁKMUNKA:

Így fogod magabiztosan képviselni önmagad: portfólió-
ba gyűjtöd, dokumentálod és rendszerezed az eredmé-
nyeidet tanulmányaid során, láthatóvá teszed az erős-

ségeidet. Mindazt, amit elértél, megtanultál, amiben jó 
vagy. Ez lesz alap egy ütős CV-hez és egy magabiztos 

interjúhoz.

VERSENYELŐNY A 
MUNKAERŐPIACON:

TRÉNINGEK: 
Próbáld ki magad, csi-
náld másképp, legfel-

jebb bejön! Légy nyitott 
és kezdeményező, itt 

másképp tanulsz majd: 
élmény, jó csapat,

önismeret.

SHADOW
PROGRAM: 

Less be egy nagyvál-
lalat mindennapjaiba: 
tölts el egy napot egy 
jó fej főnök mellett, 
kövesd élőben, test-

közelből egy cég
működését.

KARRIERTANÁCSADÁS: 
Segítünk, ha elakadtál 

vagy nem tudod,
merre tovább.

SZAKMAI
VERSENYEK: 

Teszteld, amit meg-
tanultál! Méresd meg 

magad hazai és
nemzetközi

versenyeken!

I MADE
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Mit kell tudni a 2020-tól érvényes felvételi követelményekről?
A hivatalos információkat és részletes tudnivalókat a felvi.hu portálon 2019 decemberben megjelenő felvételi tá-
jékoztató fogja tartalmazni. 
Addig is a főbb ismert felvételi követelmények alapképzésre:
• Minimum egy B2-es szintű komplex nyelvvizsgára és legalább egy tárgyból emelt szintű érettségire lesz szükséged 

az alapképzésre bekerüléshez (ez utóbbi alól kivételt képeznek a művészeti képzési területhez tartozó szakok), 
amelyekért többletpont sem jár. 

• A két 2020-tól érvényes felvételi követelményt úgy tudod egyszerre kipipálni, ha valamelyik idegen nyelvből emelt 
szintű érettségit teszel, és a vizsga eredménye legalább 60 százalékos lesz.

Mit tehetsz, ha nem sikerül teljesítened a felvételi követelményeket az alapszakokra?
Akkor sem kell elkeseredned, ha első nekifutásra nem lesz elég pontod, vagy ha a középiskolai évek alatt nem 
sikerült nyelvvizsgát vagy az emelt szintű érettségit megszerezned. A METU több lehetőséget is kínál számodra.

HOGYAN KÉSZÜLJ FEL A 2020-TÓL
SZIGORODÓ FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEKRE? 

METU START – ELŐKÉSZÍTŐ ÉV

A METU 2020 őszétől felnőttképzés keretében előkészítő 
évet indít, ahol segítünk felkészülni az egyetemi életre. Sőt 
az elvégzett tárgyakat későbbi egyetemi tanulmányaidba 
is be tudod számítani.

Előkészítő évünket többféle tartalommal is választhatod: 
tanulhatsz csak szakmai tárgyakat, csak angol nyelvet 
vagy komplex előkészítőnket is elvégezheted.

Az angol modulban nyelvtudásodtól függően általános 
vagy már speciálisan nyelvvizsgára felkészítő csoportba 
kerülhetsz, így a képzés végére magabiztos nyelvtudással 
jelentkezhetsz a nyelvvizsgára. 

A szakmai modulban megszerzett ismereteket pedig beszá-
míttathatod majd a METU-ra való sikeres felvétel esetén 
az alapképzésen, vagy a felsőoktatási szakképzésen, ha 
oda jelentkeznél inkább. Ezzel későbbi képzési idődet is 
lerövidítheted. 
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Jelentősen szigorodnak az alapképzésre (BA) bekerülés feltételei, de nem kell megijedned! A METU segít, mit
tehetsz, ha nem sikerülne ezeket teljesíteni. 

Meddig tudsz jelentkezni?
2020. október elejéig

Mennyi ideig tart a képzés?
Felvételi előkészítőnket 2020 októberében indítjuk,
2 szemeszteren át tanulhatsz nálunk.

Milyen képzési formában lehet tanulni?
Az órák hétköznap napközben lesznek, de az óra-
rendedet úgy állítjuk össze, hogy ha szeretnél, 
dolgozhass is a tanulás mellett.

Van-e felvételi az előkészítőre? 
Nincs, érettségi bizonyítvánnyal bárki jelentkezhet 
előkészítőnkre. 
Ha az angol modulra is jelentkezel, akkor mind-
össze egy online angol nyelvi szintfelmérőt kell 
még kitöltened a csoportbeosztás kialakításához.

Milyen tárgyakat tanulhatsz a felvételi 
előkészítőn?
Az üzleti-kommunikáció-turizmus és a művészeti 
területen is hirdetünk előkészítő évet.

Az előkészítő év során olyan tárgyakat fogsz tanul-
ni, amelyeket a későbbi sikeres METU-s felvételi 
esetén beszámíttathatsz tanulmányaidba. 

Az üzleti-kommunikációs-turizmus területen három-
féle előkészítő közül választhatsz:
1. szakmai modul, ahol üzleti tárgyakat tanulhatsz 
magyar nyelven
2. angol nyelvi modul, ahol szintfelmérőd eredményétől 
függően általános vagy nyelvvizsgára felkészítő nyelvi 
képzésben vehetsz részt
3. komplex: szakmai + angol nyelvi modul

Az üzleti szakmai előkészítőn például informatikai 
ismereteket, marketing alapokat, mikro,- és makroöko-
nómiai alapismereteket, EU-s alapismereteket, vezetési 
és szervezési ismerteket, e-business alapokat, illetve 
matematikát is tanulhatsz. 

Művészeti előkészítőnkön pedig művészeti technikákat 
és alapismerteket, számítógépes programismereteket 
(pl.Photoshop, Illustrator, InDesign), kreatív művészeti 
alapismereteket, illetve a vizuális kultúra és a vizuális 
formanyelv alapjait sajátíthatod el. Az alapozó tudással 
később előnnyel indulhatsz a felvételin, illetve sikeres 
felvétel esetén szaktól függően bizonyos megszerzett 
ismereteket be is tudsz számíttatni az alapképzésedbe.

A tájékoztatás nem teljeskörű. Az előkészítő évvel 
kapcsolatos további részletekért látogass el a 
metu.hu/2020-ra.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

Biztosítsd be magad már a felvételi jelentkezéskor, és 
jelölj meg felsőoktatási szakképzést (FOSZ) is, hiszen 
oda nem lesz szükséged sem nyelvvizsgára, sem emelt 
szintű érettségire.

Emellett azért is érdemes megjelölnöd felsőoktatási 
szakképzést, mert ha nem lesz elég pontod az alap-
képzésbe való bekerüléshez, de mindenképpen szeret-
nél továbbtanulni, akkor így még lehetsz egyetemista.
A FOSZ képzéseink elvégzése előnyt jelent majd a ké-
sőbbi alapképzésre jelentkezésnél, hiszen többletpont-
tal számít bele a felvételi pontjaidba, az alapképzés 
során pedig krediteket is el tudsz ismertetni a már 
elvégzett tárgyakból. 

A kétéves képzési idő alatt pedig lesz időd készülni az 
alapképzés felvételi követelményeinek teljesítésére, 
amiben a METU is segít, hiszen megnöveltük a nyelvi 
órák számát felsőoktatási szakképzéseinken a nyelv-
vizsgakövetelmény könnyebb teljesítése érdekében.
FOSZ képzéseinkről olvass részletesebben a 66. 
oldalon. 
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További ösztöndíjaink és támogatásaink:
Rendszeres szociális ösztöndíj
Alaptámogatás frissen felvett hallgatók részére
Rendkívüli szociális ösztöndíj
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja
Tanulmányi ösztöndíj
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj
Közéleti ösztöndíj
Tudományos és szakmai ösztöndíj
Sport ösztöndíj
METU Karrier ösztöndíj
METU Tanulmányi ösztöndíj
METU Hallgatói munkadíj
Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Egyetem hallgatóinak külföldi képzési ösztöndíja
MNB kiválósági ösztöndíj
METU startup program
METU kreatív ösztöndíj
METU szakmai és kulturális támogatás
METU sport- és kulturális támogatás
METU Tata ösztöndíj
METU krízistámogatás

Metu Kreatív Program:
Legyél Te a közös nevező! Ösztönözzük azon hallga-
tóinkat, akik fontos szerepet játszanak a közösségi 
életben. A METU-s közösség érdekében tervezett kre-
atív tevékenységet, alkotást, problémamegoldást akár 
félmillió forinttal támogatjuk.

Metropolitan startup program:
Támogatjuk a kreatív ötleteket. Értékteremtő projektek 
és üzletileg életképes programok megvalósítását akár 
1 millió forinttal segítjük!

METU garage:
Legyél startupper! A METU és Drukka Startup 
Factory közösen indított startup programot, amire 
te is jelentkezhetsz üzleti ötleteddel. Az innovatív 
vállalkozásokat tőkebefektetéssel és szakmai 
mentorálással támogatjuk.
Inspirál, ösztönöz és közösséget formál. Számunkra 
fontos, hogy ösztönözzük hallgatóinkat a lehetőségek 
kihasználására. Ugyanilyen fontos, hogy megadjuk a 
támogatást céljaid eléréséhez.
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k SEGÍTÜNK VALÓRA VÁLTANI AZ ÁLMAIDAT!

A tájékoztatás nem teljes körű.
Ösztöndíjainkról bővebben a metu.hu/osztondijak-tamogatasok oldalon olvashatsz.

Hallgatóink 80%-a közép-, vagy felső szinten beszél 
angolul, mire kézhez kapja diplomáját.
Célunk az, hogy a nálunk végzettek idegen nyelven is 
éppen olyan jól tudják végezni munkájukat, mint az 
anyanyelvükön. 

A munkaerőpiacon az tud versenyelőnyre szert tenni, 
aki az angolon kívül egy vagy akár két másik idegen 
nyelvet is beszél. 

Ehhez nyújtunk segítséget azzal, hogy 12 nyelvből, és 
többféle hazai és nemzetközi nyelvvizsgára felkészítő 
kurzus közül választhatsz.

Külföldi ösztöndíj- és szakmai gyakorlati lehetőségeink 
pedig abban segítenek, hogy a megszerzett tudást 
nemzetközi környezetben mélyíthesd el. (Nemzetközi 
lehetőségeinkről bővebben a következő oldalakon 
olvashatsz – például számos partneregyetemünk közül 
választhatsz, ahol eltölthetsz egy félévet az Erasmus 
program keretében.)

A METU-n a nyelvoktatásban nagy szerepet kap a 
korszerű technológia, az órákon jellemző a smartboard, 
a digitális tankönyvek és a Web 2.0 alapú eszközök 
használata.

Nyelvtanáraink – köztük anyanyelvi oktatók – nagy 
tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik az 
oktatás mellett fordítással, tolmácsolással és egyéb 
tevékenységekkel foglalkoznak a turizmus, marketing, 
közgazdaság, pénzügy, rendezvényszervezés és 
egyéb iparágak szakterületein, továbbá minősített 
nyelvvizsgáztatók.

Általános nyelvórák:
A nyelvi alapozó tantárgyak nemcsak kezdőknek 
szólnak, hanem mindenkinek, aki még nem rendelkezik 
középfokú nyelvvizsgával.

Az igényekhez igazodva a nyelvórák több szinten folynak 
angol, francia, német, olasz és spanyol nyelveken. Ezen 
nyelvekből indítunk középfokú nyelvvizsga előkészítő 
kurzusokat is. Emellett kínálunk kezdő arab, görög, 
holland, japán, kínai, orosz, portugál és svéd nyelvórákat 
is.

Jelnyelvet is oktatunk, amit elsősorban Kommunikáció 
és médiatudomány szakos hallgatóinknak ajánlunk.

Idegen nyelvű szaktárgyak és specializációk:
Pályakezdőként abszolút előnyt biztosít számodra, 
ha idegen nyelven tanulsz szakmai ismereteket és 
tárgyalóképes nyelvtudást szerzel a szakterületeden.

A professzionális nyelvtudás bővítését segítik elő az 
egyes idegen nyelvű specializációk – pl. International 
Communication, Diplomacy and International 
Communication, European Marketing, Global 
Commercial Management, International Business.

Vegyél részt idegen nyelvű szakmai programunkban: ha 
3 kötelező tárgyat idegen nyelven teljesítesz, az oklevél 
mellé kapsz egy tanúsítványt is a tárgyak elvégzéséről, 
ami előnyt jelent a továbbtanulás és a karrierépítés 
szempontjából.
Idegen nyelvi szakmai programjainkon külföldi 
hallgatókkal együtt vehetsz részt az órákon, akik 90 
különböző országból érkeztek.

Nyelvvizsga:
A nyelvi kurzusok mellett többféle nyelvvizsgát is 
megszerezhetsz a KITEX Nyelvvizsgaközpontban. Angol 
és német nyelven tehetsz államilag elismert KITEX 
idegenforgalmi szaknyelvi és kereskedelmi szaknyelvi 
nyelvvizsgát.
Lehetőséget biztosítunk a TOEIC nemzetközi üzleti 
kommunikációs nyelvvizsga letételére is, amely 
azért fontos a pályakezdők számára, mert egyre több 
multinacionális vállalat ezt használja az álláskeresők 
nyelvi készségeinek mérésére.

A kurzusok listáját megtalálod a metu.hu/nyelvet-
tanulok oldalon.

SZEREZZ MAGABIZTOS NYELVTUDÁST!

NÁLUNK 12 NYELVEN 
TANULHATSZ!
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A munkaerőpiac megköveteli tőled a nemzetközi 
tapasztalatot és a kifogástalan nyelvtudást. 
Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy minél több 
hallgatónk tudjon ösztöndíjjal külföldön tanulni 
vagy szakmai gyakorlatot teljesíteni.

A METU részt vesz olyan nemzetközi programokban, 
mint például a Campus Mundi, az Erasmus+ 
vagy a CEEPUS, ami hallgatóink kiutazását és 
külföldi hallgatók fogadását teszi lehetővé. Sok 
külföldi intézménnyel működünk együtt, hogy 
megismerhess más kultúrákat, csiszolhasd 
nyelvtudásodat, tapasztalatokat és életre 
szóló élményeket szerezhess. Segítünk abban 
is, hogy nemzetközi versenyeken, és szakmai 
programokon vehess részt.

Az elmúlt években hallgatóink többek között 
nyertek nemzetközi kommunikációs versenyt 
Belgiumban, valamint Stuttgartban, az European 
Brains Made on Campus (EBMC) verseny 
döntőjében, részt vehettek konferenciákon és 
szakmai programokon Portugáliában.  
Az egyetemünkön tanuló több, mint 90 országból 
érkező külföldi hallgatónak és az Erasmus 
program helyi képviselőinek köszönhetően 
helyben is megtapasztalhatod a nemzetközi 
közeget. 

Külföldi partnereink:
Ausztria /6
Belgium /6
Brazília /3
Bulgária /6
Chile /1
Csehország /4
Dánia /2
Dél-afrikai Köztársaság /1
Dél-Korea /6
Egyesült Királyság /1
Észtország /1
Finnország /3
Franciaország /12
Grúzia /1
Görögország /1
Hollandia /5
Horvátország /3
India /8
Indonézia /1
Írország /1
Izrael /2
Japán /4
Kazahsztán /4
Kína /6
Lengyelország /13
Lettország /1
Litvánia /3
Luxemburg /1
Mexikó /3
Németország /11
Olaszország /8
Oroszország /1
Peru /1
Portugália /8
Románia /4
Spanyolország /17
Svájc /2
Szerbia /1
Szlovákia /1
Szlovénia /3
Tajvan /2
Törökország /19
Ukrajna /1
USA /6
Vietnám /1
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ek LÉGY RÉSZE A
NEMZETKÖZI PEZSGÉSNEK!

Partneregyetemeink folyamatosan bővülő 
listáját megtalálod a weboldalunkon: 
metu.hu/rolunk

Külföldi ösztöndíjjal 5 kontinens
közel 200 partneregyetemén tanulhatsz!

Külföldi hallgatóink több mint
90 országból érkeznek!
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Az egyetem nem csak tanulásról szól, sőt! Legkedve-
sebb egyetemi emlékeidet talán éppen a gólyatábor-
ban, az egyetemi bulikon vagy éppen a METU hallgatói 
klubjaiban fogod gyűjteni. 
A METU-n rengeteg lehetőség vár az órákon túli ta-
pasztalatszerzésre és élménygyűjtésre, csak győzz 
választani! Találd meg az érdeklődésednek legmeg-
felelőbb közösséget, jelentkezz és tartozz egy össze-
tartó, kreatív csapathoz!

Ne feledd, csak rajtad múlik, hogy mennyit veszel ki az 
egyetemi éveidből! Tartozz csapatba, indíts új kezde-
ményezést, erősítsd a régieket, szerezz meghatározó 
kapcsolati tőkét és tapasztalatot, végezz társadalmi 
munkát! Az élmények mellett mindezzel METU-s dip-
lomád értékét is tovább növelheted.

Hallgatói klubok: a METU-n számos önszerveződő 
hobbiklub közül választhatsz. Jelenleg nemzetközi 
filmklubunk, zenei és táncklubunk, sportklubjaink és 
sportújságíró klubunk, illetve egy matematikai klubunk 
működik, és a hallgatói igények alapján új klubok indí-
tását is tervezzük.

Sportélet: a METU-n számos egyéni és csoportos spor-
tolási lehetőséget kínálunk számodra. Tartsd magad 
fitten kosárlabda, foci vagy röplabda csapatunkban, 
jógázz, táncolj vagy próbáld ki a poledance-t, ha elég 
bátor vagy hozzá! Kóstolj bele a krikettbe vagy a terem-
fociba, ússzál, spinningelj és kondizz jelentős hallgatói 
kedvezménnyel!

Radio METU: mindig is vonzottak a stúdiók és szívesen 
kipróbálnád magadat műsorvezetőként vagy éppen 
zenei szerkesztőként? Akkor csatlakozz a Radio METU 
csapatához! 

ESN Metropolitan: az Erasmus Student Network 
(ESN) országosan is élenjáró szervezetnek számít 
külügyi téren. Szerezz nemzetközi tapasztalatokat és 
értesülj a legjobb külföldi ösztöndíj lehetőségekről!

METU Szakkollégium: a nemzetközi kapcsolatok 
iránt érdeklődő hallgatók számára kiváló választás 
a METU Szakkollégiumának rendezvényein plusz tu-
dást gyűjteni. 

Marketing Hallgatói Team és Művész
Hallgatói Team: az egyetemi rendezvényszervezést 
és a marketingkommunikációt segítő hallgatói cso-
portokban egy összetartó közösség hasznos tagja 
lehetsz, ezenkívül pedig értékes szakmai tapaszta-
latokat is gyűjthetsz. 

Szakmai műhelyek: amennyiben szeretnéd elmélyí-
teni tudásodat egy adott szakterületen, és egy jó 
közösség tagjaként valódi, piaci életből vett projek-
teken gyakorolni, akkor jelentkezz a Média Műhelybe, 
a Turizmus Műhelybe vagy a Marketing Műhelybe!

HÖK+: ha érdekel a HÖK és szeretnél jelentkezni 
hozzájuk, de nem tudod pontosan mivel foglalkoznak, 
vagy csak félsz belevágni a közösségi élet szervezésé-
be, akkor a HÖK+ a neked való csapat. Itt lehetőséged 
van alkalmanként besegíteni a HÖK tagok munkájába 
és megismerni, hogyan működik a Hallgatói Önkor-
mányzat egy magánegyetemen. 

Hallgatói Önkormányzat: ha mindig is buzgott benned 
a tettvágy és szereted egyéni érdekeid elé helyezni a 
közösség szempontjait, akkor a Hallgatói Önkormány-
zatban a helyed. Vegyél részt tevékenyen a hallgatói 
kulturális rendezvények és bulik szervezésében, lebo-
nyolításában, közben pedig gyűjts releváns szakmai 
tapasztalatot az önéletrajzodba!
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Nagy Lajos király úti campus
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

képzések: kommunikáció, üzlet, turizmus
helyszín: az Örs vezér tér mellett
közlekedés: busz, troli, HÉV, metró, villamos
parkolás: az Egyetem előtt 
büfé: étterem, étel-ital automaták
szolgáltatás: központi könyvtár, helyben olvasás, tanulás, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, METU-s ajándéktárgyak 
parkosított kert, közösségi lakókocsik, csocsóasztal a büfében
felszereltség: nagyelőadó: 4 db, szemináriumi terem: 31 db, 
6 számítástechnika terem, szabadon használható terminálok, 
Radio METU stúdió

Rózsa utcai Művészeti campus
1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

képzések: design és grafika
helyszín: Keleti pályaudvarhoz közel
közlekedés: busz, troli, metró, vasút, villamos
büfé: étel-ital automaták
szolgáltatás: művészeti szakkönyvtár, műhelyek, stúdiók, 
szaktantermek, fotóstúdió, fotólabor, manuális és digitális 
szitanyomás, rézkarc, litográfia-készítés, 3D nyomtató

Egressy úti campus
1149 Budapest, Egressy út 178/G 

helyszín: az Örs vezér tér mellett
parkolás: az Egyetem előtt
közlekedés: busz, troli, villamos
büfé: étterem
felszereltség: tantermek, szaktantermek
tornaterem, 5 szemináriumi terem
számítástechnika terem, vendéglátóipari szaktanterem,  
500 négyzetméteres tankonyha 
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HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Rottenbiller utcai Művészeti campus
1077 Budapest, Rottenbiller u. 17-19. 

képzések: média és mozgókép
helyszín: Keleti pályaudvarhoz közel
közlekedés: busz, troli, metró, vasút, villamos
szolgáltatás: büfé, kameraman stúdió, bábműhely, vágószoba, ISIS 
vágószerver, televíziós szaktanterem, vetítőterem, 
számítógépes labor, Leonar3Do

Metropolitan Hódmezővásárhelyi Regionális 
Tudásközpont
6800 Hódmezővásárhely, Városház utca 1. 

helyszín: Polgármesteri Hivatal mellett
parkolás: az Egyetem környékén, biciklitároló 
az épület előtt
közlekedés: busz, vasút
szolgáltatás: Városi Könyvtár 
(kölcsönzés, munkaállomások)
számítástechnika terem 
szabadon használható terminálok 
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A kommunikáció jelen van az élet minden területén. Korunk technikai fejlesztései lehetővé teszik az 
azonnali reagálást minden történésre, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az újmédia területeire. Szeret-
nénk olyan ismereteket és szellemiséget átadni, amellyel megérted, felelősséggel és interaktív módon 
tudod használni a kommunikáció és a média legújabb eszközeit, valamint képessé válsz azok egyéni és 
közösségi alkalmazására is. Légy részese a mindent átszövő hálónak, kommunikálj velünk együtt! 

Alapszakok:
Kommunikáció és médiatudomány
Nemzetközi tanulmányok 

Mesterszak:
Kommunikáció és médiatudomány

Angol nyelvű képzések:
BA in Communication and Media Science
BA in International Relations Expert
MA in Communication and Media Studies

A meghirdetett szakok változhatnak.

Szakirányú továbbképzések:
Kompetencia-fejlesztő tréner
Mediátor – alternatív vitarendezés
Protokoll szaktanácsadó és 
rendezvényszervezőK
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Lukács Beáta, Kolarovszki Márk, Tancsa Melitta Patrícia
METU nagykövetek

ÜZLET
Légy sikeres! A sikernek sok összetevője van - a legfontosabb mégis Te vagy. Amire fel lehet készíteni a gazdasági 
élet és az üzlet tudnivalóiról, arra ezeken a képzésen fel is készítünk Téged. A többi már csak rajtad múlik. 

Alapszakok:
Emberi erőforrások (d) 

Egészségügyi szervező  
(A jelentkezéskor a Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi
Karának Egészségügyi szervező
szakát kell a jelentkezési lapon 
megjelölni.) 
Gazdálkodási és menedzsment (d) 

Kereskedelem és marketing (d) 

Nemzetközi gazdálkodás
Pénzügy és számvitel (d) 

Mesterszakok:
Emberi erőforrás tanácsadó 
Marketing
Master of Business Administration (MBA)
Vállalkozásfejlesztés
Vezetés és szervezés

Felsőoktatási szakképzések:
Gazdálkodási és menedzsment
Kereskedelem és marketing

Szakirányú továbbképzések:
Business- és team coach 
Executive MBA – Digitális marketing
Executive MBA – Public Relations
Executive MBA – Stratégiai marketing
Executive MBA for IT
Executive MBA for Turnaround 
menedzsment
OD – szervezetfejlesztési tanácsadó
Transzformációs HR tanácsadó

Angol nyelvű képzések:
BSc in Business Administration and 
Management 
BSc in Commerce and Marketing 

BSc in Finance and Accounting
BSc in International Business  
Economics
MSc in Business Administration
MSc in Business Development
MSc in Management and Leadership
MSc in Marketing

A „d” betűvel jelölt szakok duális képzési formában is indulnak.
A duális képzésről bővebben a 14-15. oldalon olvashatsz. 
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Tőzsér Ádám, Bércesi Dóra, Szalai Ferenc
METU nagykövetek
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A turizmus lényege az, hogy mit ad az embereknek: a szabadidőért cserébe élményt nyújt. A képzésen is 
élményt nyújtunk számodra, hiszen színes, érdekes szakmára készítünk fel. Átfogóan megismertetünk a 
turizmus teljes spektrumával, akár az egészségturizmus, akár a gasztronómia, akár a szálloda világa érde-
kel. Te készen állsz a kalandra? 

Alapszakok:
Turizmus-vendéglátás 
Egészségügyi szervező  
(A jelentkezéskor a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi
Karának Egészségügyi szervező
szakát kell a jelentkezési lapon 
megjelölni.)

Mesterszak:
Turizmus-menedzsment

Felsőoktatási szakképzés:
Turizmus-vendéglátás

Angol nyelvű képzések:
BSc in Tourism and Catering 

MSc in Tourism Management

Szakirányú továbbképzések:
Pálinka turisztikai szaktanácsadó

TURIZMUS
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Vanczó Nikolett, Barbarics Rebeka Tea, Ruzsa Fanni
METU nagykövetek

A METU-n a hasonló szemléletben oktatott művészeti területek közötti átjárások, a mester-tanítvány kapcsolatra épülő 
képzés és a csapatmunka tapasztalatai segítenek, hogy nyitott, technikailag felkészült, médiumokat szabadon és
tudatosan megválasztó alkotóvá válj, aki képes lesz követni a világ változásait vagy előidézni azokat.

Alapszakok:
Animáció 
Designkultúra
Fotográfia 
Képalkotás
Kézműves tárgykultúra 
Környezetkultúra
Média design
Mozgókép
Televíziós műsorkészítő
Tervezőgrafika

Mesterszakok:
Animáció 
Design- és művészetmenedzsment 
Divat- és textiltervezés 
Építőművész
Formatervező művész
Fotográfia 
Média design
Televíziós műsorkészítő
Tervezőgrafika

Felsőoktatási szakképzés:
Televíziós műsorkészítő 

Szakirányú továbbképzések:
Belsőépítész tervező
Divat- és luxusmárka-menedzsment
Tipográfus
Új média grafikus

Angol nyelvű képzések:
BA in Animation
BA in Craftsmanship
BA in Environmental Design
BA in Graphic Design
BA in Media Design
BA in Photography
BA in Visual Representation
MA in Art and Design Management
MA in Graphic Design

MŰVÉSZET
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Berta Gréta, Horváth Márton, Katona Dóra Myra
METU nagykövetekKeresd művészeti képzéseinkről szóló tájékoztató kiadványunkat! 
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k SZAKMAI MUNKA ÉS PÉNZKERESET
AZ EGYETEM ELSŐ NAPJÁTÓL
Ezt kínálják duális képzéseink!
A duális képzés az alapképzés egy fajtája, jóval több 
szakmai gyakorlattal, hiszen vezető cégeknél leszel 
gyakornok az első naptól kezdve. A lényege, hogy az 
egyetemi képzés ideje alatt egy vállalatnál helyezkedsz 
el, akiknél évi 22 hétig dolgozva munkatapasztalatot 
szerzel a szakmádban, fizetésért cserébe.

Miért előnyös ez neked?
• Szakmai munkatapasztalatot szerezhetsz iparági 

vezető cégeknél,
• a képzés teljes időtartamára fizetést kapsz a cégtől 

(nem csak a gyakorlati időszakra, hanem az egyetemi 
oktatási időszakra is),

• ha dolgoznod kell a tandíjad finanszírozása érdekében, 
nem kell diákmunkát vállalnod, hanem azonnal 
szakmai munkát végezhetsz és építheted a karrieredet,

• a képzési idő végén jó eséllyel munkaajánlatot fogsz 
kapni,

• az egyetem elvégzésekor 3,5 év munkatapasztalatod 
lesz, tehát azonnal pályázhatsz szakmai tapasztalatot 
igénylő állásokra.

Hogyan épül fel?
A duális képzés a tanév hosszában, felépítésében és a 
gyakorlat mennyiségében különbözik a hagyományos 
alapképzéstől. Ugyanúgy 3,5 éves a képzés, a tanév 
hossza 48 hét, ami csaknem kétszerese a „hagyományos” 
képzési időnek. Elméleti oktatással 26 hetet, a 
vállalatoknál pedig 22 hetet fogsz tölteni, itt teszed le 
majd a gyakorlati vizsgákat, illetve itt töltöd a képzéshez 
kapcsolódó szakmai gyakorlati időszakot is. A cégek 
évente 4 hét fizetett szabadságot biztosítanak, arra 
tehát készülj fel, hogy sűrűek lesznek az egyetemi éveid, 
hiszen a szünetekben, vizsgaidőszakokban a cégeknél 
leszel szakmai gyakorlaton.

Milyen szakon választhatsz duális képzési formát?
• Gazdálkodási és menedzsment
• Kereskedelem és marketing
• Pénzügy és számvitel
• Turizmus - vendéglátás

„Szerintem a duális képzésben történő részvétel a 
karrierépítés kezdetének az egyik legkézenfekvőbb 
módja. Miért?
1. Olyan cégeknél vállalhatunk munkát, amelyek tényleg 
nagy hangsúlyt fektetnek tehetséggondozásra.
2. Lehetőségünk nyílik több, a választott szakunknak 
megfelelő munkakörben is kipróbálni magunkat.
3. Éppen ezért nem szükséges felsőbbévesként gyakorlati 
helyek után nyomoznunk.
4. Megfelelő ambíció és teljesítmény esetén pedig már 
„pályakezdőként” is olyan munkánk lesz, amiért biztosan 
állíthatjuk, hogy megérte egyetemre járni.”
Erdélyi Norbert, duális képzésben tanuló hallgató

A következő cégeknél szerezhetsz szakmai gyakorlatot:

3,5 év szakmai tapasztalat?
Fizetés egész évben?

22 hét munka évente?
Szakmai munka
és pénzkereset?

DUÁLIS KÉPZÉSEINKKEL IGEN!
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Indulj jobb esélyekkel a munkaerőpiacon, építs 
nemzetközi karriert, keress többet, kommu-
nikálj könnyedén a munkában is: szerezz an-
gol nyelvű diplomát! Tanuld a szakmát azon  
a nyelven, amin a legtöbbet fogod használni! 

A METU külföldön is elismert angol nyelvű dip-
lomája a hazai munkaerőpiacon versenyelőny, 
nemzetközi viszonylatban pedig lehetőség arra, 
hogy megtaláld a hozzád legjobban illő munkát. 
Angol nyelvű képzéseinken a legmagasabb szin-
ten sajátíthatod el leendő karriered szaknyelvét, 
nemzetközi légkörben tanulhatsz, külföldi bará-
tokat és kapcsolatokat szerezhetsz – több, mint 
90 országból érkeznek külföldi hallgatóink. Új 
perspektívák, karrierlehetőségek, gyorsabb elhe-
lyezkedés nemzetközi diplomával.

Why study in English?
Employers want real, practical command
of language. By improving your professional language 
skills you can get a suitable job more easily. Our 
English language diploma is an advantage in Hungary 
while internationally it opens a wide range of 
possibilities. Studying in English is also an advantage 
if you want to continue your studies abroad or gain 
global experience. At the English-language programs 
you join an international student community offering 
the opportunity to find new friends and build an 
efficient network.

Our programs in English
BA in Animation
BA in Communication and Media Science
BA in Craftsmanship 
BA in Environmental Design
BA in Graphic Design
BA in International Relations Expert
BA in Media Design
BA in Photography
BA in Visual Representation
BSc in Business Administration and Management 
BSc in Commerce and Marketing 
BSc in Finance and Accounting
BSc in International Business Economics 
BSc in Tourism and Catering
MA in Art and Design Management
MA in Communication and Media Studies
MA in Graphic Design
MSc in Business Administration
MSc in Business Development
MSc in Management and Leadership
MSc in Marketing
MSc in Tourism Management

SZERETNÉL KÜLFÖLDÖN DOLGOZNI  
VAGY ITTHON, MULTINACIONÁLIS
KÖRNYEZETBEN? 
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Jó, ha tudod, hogy az angol nyelvtudásra egyre 
gyakrabban van szükség – még akkor is, ha nem 
külföldi tulajdonú cégnél dolgozol. Egy 2018-as 
kutatás szerint a cégek 76%-ánál napi szinten kell 
használni az angol nyelvtudást. 
(Angloville, 2018)

A METU külföldi partnerintézménye, a brit Co-
ventry University az Egyesült Királyság 15. leg-
erősebb egyeteme, 2019-ben elnyerte a legjobb 
hallgatói élményt kínáló intézmény címét, va-
lamint szerepel a világ top 200-as listájában is. 

2016 óta a Coventry Egyetem diplomája a Buda-
pesti Metropolitan Egyetemen is megszerezhető. 
Ez egy egyedi lehetőség hallgatóinknak, hiszen 
a METU-s képzési időszak alatt rögtön két önál-
ló diplomára és egy világszínvonalú, a külföldi 
munkaerőpiacon is értékes üzleti végzettségre 
is szert tehetnek. 

Milyen előnyei vannak a képzésnek?
• Egy képzési időszak alatt két önálló diploma is 

megszerezhető (METU-s diploma és a Coventry 
Egyetem diplomája).

• Megspórolható a külföldi tartózkodás minden 
költsége, a végeredmény mégis egy világszínvo-
nalú, külföldön is elismert és értékes végzettség.

• A tandíjat a hazai árakhoz igazítottuk, így jóval 
kedvezőbb, mint külföldi országban való tanu-
lás esetén.

• Gyakorlatorientált képzés, kislétszámú cso-
portok, sok csapatmunka, nemzetközi oktatási 
környezet.

• Komoly versenyelőny a hazai és a nemzetközi 
munkaerőpiacon.

• Kiváló elhelyezkedési lehetőségek a képzés be-
fejezése után.

A Coventry Egyetem International Business (Nem-
zetközi gazdálkodás) képzésére a 4. félévet kö-
vetően (120 kredit megszerzése után) az alábbi 
angol nyelvű szakok hallgatói jelentkezhetnek:
• Gazdálkodás és menedzsment
• Kereskedelem és marketing
• Nemzetközi gazdálkodás

SZEREZZ TOP KÜLFÖLDI ÜZLETI 
DIPLOMÁT ITTHON!
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INFORMÁLÓDJ ELSŐ KÉZBŐL 
NAGYKÖVETEINKTŐL!

Ezek a vidám arcok mind a METU 
diáknagykövetei, akikkel hama-
rosan  felvételi nyílt napjainkon 
személyesen is megismerked-
hetsz majd. Itt éppen a felvételi 
kiadványhoz készülő fotózáson 
vesznek részt. Nagyköveteinktől 
első kézből szerezhetsz infor-
mációkat a szakodról, karrier-
építési lehetőségeidről és  a
METU-s közösségi életről.
Keresd őket nyílt napjainkon
és kérdezz tőlük bátran! 
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Tapasztalt
pályakezdő?

A METU-n IGEN!

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁSA
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Érettségivel rendelkezőknek szóló, diplomát adó képzések
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Kommunikáció és médiatudomány
alapszak

A kommunikáció és a különböző médiu-
mok alapvető szereplői életünknek, ezért 
nélkülözhetetlenek a munkában, jelen 
vannak az élet minden területén. Sze-
retnénk olyan ismereteket és a piacon 
egyedülálló tudást átadni, amely integ-
ráltan kezeli az online, az elektronikus és 
a nyomtatott médiát. Ezáltal megérted 
és felelősséggel tudod használni a kom-
munikáció és a média hagyományos és 
legújabb eszközeit is.

Ez neked szól: ha kommunikatív, nyitott, ér-
deklődő és tájékozott vagy, ha mersz kérdezni 
és vállalod a véleményed. Formáld az emberek 
szemléletét, informálj, szórakoztass a kreatív 
kommunikáció eszközeivel! Ha nálunk végzel, 
megfelelsz a holnap kihívásainak is.

Mucsányi Mariann, újságíró, a Kossuth Rá-
dió külső gyártású műsorainak főszerkesztője
Nagy N. Péter, újságíró, az egykori Népsza-
badság főszerkesztő-helyettese
Hadas Krisztina, újságíró, szerkesztő
Klaus Melinda, közösségi média szakértő
Siklós András, televíziós műsorszerkesztő
Weinwurm Bence, digitális marketing szak-
értő

Ők is nálunk végeztek:
Horváth Ádám, sorozat-szerkesztő, AXN
Mátyus Kati, riporter, MR1 - Kossuth rádió
Neizer Anita, kommunikációs specialista, a 
hvg.hu korábbi főszerkesztője
Stiller Ákos, fotóriporter, hvg.hu
Váczi István, Junior Prima-díjas újságíró
Czeglédi Fanni, újságíró, hvg.hu
Magyar Attila, felelős szerkesztő, Euronews
Szűcs Gergely, tréner, szabadúszó műsor-
vezető
Varga Nikolett, szövegíró, Be Social
Huber Tamás, sportújságíró

Kapcsolódó képzés:
Kommunikáció és médiatudomány
mesterképzés

Specializációk:
• Integrált média
• PR, reklám, marketing
• International Communication (angol 

nyelven)

Az egyes specializációk megfelelő létszám ese-
tén indulnak el. 

Elhelyezkedési lehetőségek: 
sajtóreferensként, szóvivőként, közösségi mé-
dia menedzserként, újságíróként, szerkesztő-
ként, PR, reklám és marketing munkakörökben, 
kommunikációs menedzserként nemzetközi 
környezetben

Főbb témakörök, tárgyak: 
Reklám- és médiatervezés; Társadalomismeret; 
Kommunikációs ismeretek; Hálózati kommu-
nikáció; Multimédiás eszközhasználat; Kreatív 
kommunikáció; Marketing alapok; Médiapiac 
és médiajog; Műfajismeret; Public relations el-
mélet és gyakorlat

Miben egyedi a képzésünk: 
A kreatív kommunikáció oktatása: írás-, be-
széd- és problémamegoldókészség, valamint 
a kritikai gondolkodás fejlesztése, a tárgyalás 
és az asszertivitás technikáinak elsajátítása. 
A közösségi média oktatása: a közösségek új 
típusú kommunikációjának és a nyilvánosság 
radikális átalakulásának megértése, tudatos 
használata, a társadalmi hálózatok jellemzői. 
A projektoktatás: amely lehetőséget ad  
a csapatmunkára és az alkotó tevékenységre.
A médiumok használatának integrált megkö-
zelítése, a médiaeszközök használatának elsa-
játítása (pl. Photoshop, vágási alapismeretek, 
kamerahasználat alapjai).

Gyakorlati lehetőségek az oktatásban:
Média Műhely
Aki az újságírás új formáit keresi, akinek van 
kedve azon gondolkodni, hogy milyen lesz  
a médiamunka a közeljövőben, aki szeretné 
kipróbálni, mi az a „one man crew”, szívesen 
bejárna szerkesztőségekbe és igazi hírjunkie, 
annak a Média Műhelyben a helye. A műhely 
hallgatói akár országos médiumokban is pub-
likálhatnak. 

Radio METU
A Radio METU online rádió szakmai gyakorlati 
helyet teremt a METU hallgatóinak. A rádiós 
csapat alapvető értékei közé tartozik a kultúra 
pártolása, a fiatal tehetségek menedzselése és 
a közösségi élet szervezése.

Kommunikáció+ rendezvénysorozat
A beszélgetéssorozat keretében neves szak-
emberek a kommunikáció aktuális trendjeit 
ismertetik meg hallgatóinkkal. 

Ők is nálunk tanítanak:
Bányai Gábor, televíziós producer
Fazekas Bence, rendező, operatőr
Gócza Anita, újságíró
Holló Györgyi, televíziós műsorszerkesztő

Képzési idő: 6 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: 
Kommunikátor

Szakvezető: 
Dr. Murai András PhD, 
főiskolai docens

„A METU sokkal több, mint 
egy egyetem, ahol tudást, 
majd diplomát szerzünk. 
Itt segítenek megtalálni az 
utunkat, azt, hogy mivel 
szeretnénk foglalkozni, 
mi az, amiben igazán jók 
vagyunk.”

Illés A. Bianka
METU nagykövet

„Nagyon tetszik, hogy a 
METU-n a tanárok aktu-
ális tudást adnak át. Az 
összes oktató aktívan 
benne van a szakmájában, 
nem pedig a 10 évvel ez-
előtti technikákat, tudást 
adják át.”

Kolarovszki Márk
METU nagykövet
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Nemzetközi tanulmányok
alapszak

A nemzetközi szakemberek széleskörű és 
naprakész politikai, gazdasági és uniós  
ismeretekkel rendelkeznek. Nem csak  
eligazodnak a gyorsan változó nemzetközi  
viszonyokban, de befolyásolni is tudják 
jövőnket. Megtanítunk áttekinteni az  
egyre táguló globális tájképet és meg-
találni benne a lehetőségeket.

Ez neked szól: ha mindig is át akartad lépni 
a határokat. Kommunikálj - több nyelven 
is -, teremts kapcsolatot, legyél te a sike-
res nemzetközi együttműködések motorja: 
ismerd fel a lehetőségeket, hozd össze a 
szereplőket, alakíts ki gazdasági, kulturá-
lis, politikai kapcsolatokat, aknázd ki az EU 
gazdasági előnyeit! A szakon a nemzetközi 
és EU-s kapcsolatok szakértőjévé válhatsz.

Sikerek:
László Lilla hallgatónk 2015-ben első,  
2017-ben második helyezést ért el az Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia Társadalom-
tudományi Szekciójában Nemzetközi Tanulmá-
nyok témakörben.
László Lilla vezetésével egy négyfős csapat 
megalapította a nemzetközi kapcsolatok iránt 
érdeklődő hallgatókat összefogó Szakkollégi-
umot, a METU Kreatív Programjának támo-
gatásával.
A szak hallgatóiból álló csapat 2015-ben első, 
2016-ban harmadik, 2017-ben második helye-
zést ért el a Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi 
Kommunikációs, Viselkedéskultúra és Protokoll 
Versenyen.

„Olyan világban élünk, ahol életünk minden 
mozzanata része a globális folyamatoknak. A 
Nemzetközi tanulmányok szakon a világ műkö-
dését lehet megtanulni. Aki megérti egy korszak 
szellemét, később bármilyen irányba is indul, 
könnyebben célba ér.” 
Dr. Csanády Márton PhD, 
főiskolai tanár, szakvezető

Specializációk: 
• Diplomacy and International Communication 

(angol nyelven)
• Európai Uniós források felhasználása

Az egyes specializációk megfelelő létszám ese-
tén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek: 
az állami szférában, nemzetközi kapcsolatokkal 
foglalkozó szervezeteknél, civil szervezeteknél, 
Európai Uniós szervezeteknél, multinacionális 
cégeknél, nemzetközi pályázatokkal foglalkozó 
szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél

Főbb tantárgyak, ismeretkörök: 
A modern nemzetközi kapcsolatok története; 
Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba; Diplo-
máciai alapismeretek; Nemzetközi protokoll és 
etikett; Nemzetközi gazdaságtan; Globalizáció 
és világgazdasági régiók; Nemzetközi jog; Nem-
zetközi szervezetek; EU integrációs ismeretek 
és szakpolitikák; Európai politikai rendszerek

Gyakorlati lehetőségek az oktatásban:
METU Szakkollégium
A 2015-ben megalakult hallgatói csoport fela-
data, hogy megszólítsa és összefogja azokat a 
hallgatókat, akik különös érdeklődéssel követik 
a nemzetközi kapcsolatok világát, karrierjük 
szempontjából pedig elengedhetetlen a szak-
mai ismeretek közösségi szintű megszerzése. 
Megalakulása óta a Szakkollégium tagjai 2015-
ben Kassán a főkonzulátuson és az ENSZ bécsi 
központjában, 2016-ban Brüsszelben az Európai 
Parlamentben, Rómában a követségeken és 
a FAO-ban (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 
Világszervezet) tettek tanulmányi látogatást. 
Vendégül látták Schöpflin György profesz-
szort, az Európai Parlament képviselőjét, jártak  
a budapesti Finn Nagykövetségen, valamint két 
saját szervezésű szakmai konferencián mutatták 
be a kutatási eredményeiket.
A kollégium angol nyelvű szekcióval is rendel-
kezik, nemzetközi hallgatóink részvételével, 
amelynek keretében diplomatákat, a nemzet-
közi kapcsolatok szakértőit, a civil társadalom 
képviselőit és egyéb, társadalmi és politikai kér-
désekkel foglalkozó szakembereket látunk ven-
dégül előadások és beszélgetések formájában.

Szakmai gyakorlat
Négyhetes egybefüggő szakmai gyakorlat álla-
mi és kormányzati intézményeknél, nonprofit 
szervezeteknél, önkormányzatoknál vagy mul-
tinacionális vállalatoknál.

Ők is nálunk tanítanak: 
Dr. Friedmann Viktor, főiskolai docens,
Kína-szakértő
Dr. Rada Péter, egyetemi docens, biztonság-
politikai szakértő, volt diplomata, külügyminisz-
tériumi szakreferens
Simon Andrea, a Ludwig Múzeum
nemzetközi igazgatója, a British Council
volt igazgatóhelyettese

Képzési idő: 6 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: 
Nemzetközi kapcsolatok szakértő

Szakvezető: 
Dr. Csanády Márton PhD, 
főiskolai tanár, szakvezető

„Én elsősorban az oktatás 
színvonala, a nemzetközi 
környezet, a tanárok és a 
diákok közötti megbízható 
kapcsolat miatt ajánla-
nám a METU-t. Bármely, 
az oktatásban  felmerülő 
probléma esetén nagyon 
segítőkészek itt.”

Ismail Alptekin Atik
METU nagykövet
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Emberi erőforrások
alapszak

Valószínűleg van elképzelésed munkáról 
és munkahelyekről. Felejtsd el! Mindaz, 
amit most tudsz erről, gyökeresen át fog 
alakulni a klímaváltozás, a robotok és a 
technológiai fejlődés hatására. Futurisz-
tikus? Igen, de a Téged körülvevő világ is 
drasztikusan és gyorsan változik. Szóval 
a hagyományos sémák helyett, inkább a 
jövőre készülve éld a jelened! Tanulj nálunk 
HR-t, és a nemzetközi trendek, a szakmai 
kihívások mentén értsd meg a munka jö-
vőjét, a jövő munkáját és a helyed a munka 
játszóterén!

Ez neked szól: ha formálója akarsz lenni napja-
ink legkomplexebben és korábban sosem látott 
módon változó szakmájának. Ha érdekel az 
ember és üzlet, pszichológia és profit, empátia 
és robotok, érzelmi intelligencia és digitalizáció, 
érzések és adatok kapcsolata. Ha kíváncsi vagy, 
hogy mi motiválja az embereket a munkában 
és karrierben, ha magad és mások sikerének 
motorja akarsz lenni.

Bank, CIB Bank, Continental, Erste Bank, Exxon 
Mobil, Hays Hungary Manpower Microsoft, 
Mind-Diák Szövetkezet, PannonJob, Penny 
Market, Profession.hu, Provident, Sanofi, Sie-
mens, SPAR, Suzuki, Takarék Bank, Trenkwal-
der, Vodafone

Partnereink:

Specializációk:
• HR branding
• HR képzés-fejlesztés
• HR technológia és digitalizáció

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségeid:
multinacionális és hazai vállalatok HR mun-
katársaként, ügynökségeknél, fejvadász, HR 
tanácsadó stb. cégeknél, HR technológiai 
startupoknál, állami szervezetek HR munka-
társaként

Főbb tárgyak, ismeretkörök, melyeket 
tanulni fogsz:
Bevezetés az üzleti HR világába; Emberi erő-
forrás gazdálkodás; Infokommunikációs tech-
nológiák és kontrolling a HRM-ben; Munka-

erőpiaci ismeretek; Menedzsment ismeretek; 
Munkajog, munkaügyi kapcsolatok, mediá-
ció; Pszichológia; Személyügyi tevékenysé-
gek és munkavégzési rendszerek; Szervezet 
és munkapszichológia; Szervezeti magatartás 
és vezetés;  Szociológia; Szociálpszichológia; 
Teljesítmény, kompetencia és ösztönzésme-
nedzsment; Toborzás, kiválasztás, fejlesztés, 
kiáramlás; specializációs tantárgyak; tréningek

A képzés során kiemelt szerepet
kap, hogy:
• minél több piaci HR szakembertől tanulhass 

rendszeresen,
• minél több órán kívüli gyakorlati tapaszta-

latot szerezz,
• unalmas előadások helyett magadat kipró-

bálva szerezz tapasztalatokat,
• megismerhesd a nemzetközi trendeket és 

a HR jövőjét,
• fejleszthesd a készségeidet, látásmódodat és 

így önmagadat is tréning és coaching révén, 
• bekapcsolódhass HR szakmai projektekbe,
• minél nagyobb HR szakmai kapcsolati tő-

kével hagyhasd el az egyetemet,
• rólad is szóljon a képzés, ne csak a szakmai 

ismeretekről, tudásról, módszerekről.

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Szabó Szilvia PhD, Humán Szakemberek 
Országos Szövetségének alelnöke
Dr. habil. Papp-Váry Árpád PhD, a Magyar 
Marketing Szövetség alelnöke
Major Szilvia, kompetenciafejlesztő tréner, 
szupervízor, Tréning Központ vezető
Dr. Bokodi Márta PhD, vezetőképzési tréner, 
HR tanácsadó 
Móriczné Zvornik Csilla, HR stratégiai ta-
nácsadó, szervezetfejlesztő, coach, Panorama 
Coaching and Consulting
Török Attila, kereskedelmi igazgató,
Orgware Kft.

Hallgatóink gyakornoki helyei a teljesség 
igénye nélkül:
Adecco, Black Swan Hungary, Bosch, Cetelem 

Képzési idő: 6+1 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Képzés nyelve: magyar 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Közgazdász 
emberi erőforrások alapképzési szakon

Szakvezető:
Dr. Király Zsolt PhD, egye-
temi docens, a METU hall-
gatói szerint a 2017/18-as 
tanév legjobb oktatója, 
busiess coach, tréner, szer-
vezetfejlesztő

„A HR egyre inkább fon-
tossá váló terület, az itt 
megszerzett tudás köny-
nyen hasznosítható akár 
egy nagyobb cégnél elhe-
lyezkedve, akár saját cég 
vezetőjekét vagy tanács-
adóként.”

Ildzsa Zsolt
METU nagykövet
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Gazdálkodási és menedzsment
alapszak

A sikernek sok összetevője van. Aki üz-
letemberként sikeres szeretne lenni, an-
nak egyszerre kell átlátnia a szerteága-
zó folyamatokat, elemezni, szervezni és 
irányítani. Ehhez biztos tudás, jó vezetői 
képességek és kitűnő kommunikációs 
készség kell. Amire fel lehet készülni, arra 
ezen a képzésen felkészítünk: megkapod 
a közgazdasági alapokat, és megtanulod 
azt is, hogyan kell üzleti tárgyalásokat 
lebonyolítani, és hogyan kell a terveket 
hatékonyan megvalósítani.

Ez neked szól: ha átlátod a folyamatokat, 
távlatokban gondolkodsz, imádsz szervezni 
és az óvodában is profizmus volt a jeled. Ha jó 
problémamegoldó vagy, kreatív szemléletű és 
kiemelkedően kommunikálsz, akkor ez a szak 
Neked való!

Rapp Gusztáv, Gastro & Marketing Guru Chef 
de Rang, Platzhirsch Bar & Hotel, Zürich
Varga Gábor, ügyfélkapcsolati vezető, Copy 
General

Kapcsolódó képzések:
Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási 
szakképzés
Marketing mesterszak
Master of Business Administration (MBA) mes-
terszak
Vállalkozásfejlesztés mesterszak
Vezetés és szervezés mesterszak

Partnereink:

Specializációk:
• E-business menedzsment
• Kis- és középvállalkozási
• Logisztika
• International Business (angol nyelven, a 
    Coventry University által validált program)

Az egyes specializációk megfelelő létszám ese-
tén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
menedzserként kis- és középvállalkozásokban
logisztikai szakemberként, szakértőként, me-
nedzserként e-business területen, nemzetközi 
vállalatoknál (különösen az angol nyelvű kép-
zésen résztvevők esetében), startup cégeknél

Főbb tárgyak:
Üzleti informatika; Vezetés és szervezés; Embe-
ri erőforrás gazdálkodás; Vállalati pénzügyek; 
Számvitel; Stratégiai tervezés; Projektmenedzs-
ment; ERP rendszerek; Bevezetés az e-business-
be; Üzleti prezentáció

Miben egyedi a képzésünk:
• kreatív iparági esettanulmányokon keresztül 

mutatjuk be a legjobb példákat,
• szimulált vállalati környezetben gyakorol-

hatnak hallgatóink a legmodernebb üzleti 
informatikai támogatás mellett,

• versenyképes IT ismeretek,
• angolul is tanulható tantárgyak,
• stratégiai partnerség a Fiatal Vállalkozók Or-

szágos Szövetségével,
• fakultatív programok kapcsolat- és tapasz-

talatszerzési lehetőségek előremozdítására

Gyakorlati lehetőségek az oktatásban:
European Brains Made on Campus
(EBMC) üzleti verseny
A Business Cup szimulációs verseny során valós 
cégek valós innovatív lehetőségeivel foglalkoz-
hatsz. Szükséged lesz a benned rejlő kreativitás-
ra, a marketing és üzleti modellezési képessé-
geidre, hogy a legjobb üzleti megoldást találd 
meg a vevői igényekre. Ha részese akarsz lenni 
ennek az élménynek, akkor itt a helyed! Annyi 
a világ, amennyi élménnyel megtöltöd! Képzeld, 
2018-ban a METU hallgatói tagjai voltak az 1-4. 
helyezett csapatoknak a stuttgarti döntőben!

MorpheusCup – Digitális StartUp
Európa bajnokság
Kíváncsi vagy arra, hogy az üzleti terved nemzet-
közileg is piacképes, versenyképes-e? Több száz 
csapattal együtt megmérettetheted magadat és 
ötletedet egy nemzetközileg is elismert mene-
dzserekből álló zsűri előtt, hogy Tiéd legyen  a  
Digital Marketing  Students Of The Year - Top 
Performers díj. 2015-ben a METU E-business 
specializációján tanuló hallgatók nyerték el ezt 
a díjat. Próbáld ki, a tehetség benned van!

Ők is nálunk végeztek:
Szalai Dóra, alapító, Chez Dodo macaron 
manufaktúra
Domokos Gergely, CEO, Domokos & Partners
Nyéki Attila, termékmenedzser, Porsche Hun-
gária – AUDI

Képzési idő: 6+1 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Közgazdász 
gazdálkodási és menedzsment szakon
Duális képzésben is tanulható

Szakvezető:
Dr. Huzdik Katalin PhD, 
egyetemi docens

„Nagyon tetszett a METU 
STARTmyBRAND nevű tré-
ningje és a hozzá kapcso-
lódó egyedülálló szem-
léletmód. Manapság a 
diploma egy elvárt dolog, 
viszont a METU 
myBRAND képzési mód-
szere abban segít, hogy 
megtaláld, ki is vagy va-
lójában, milyen képes-
ségekkel és erényekkel 
rendelkezel, amik a mun-
kaerőpiacon előnyt biz-
tosíthatnak számodra. A 
METU-n számos olyan 
tréning áll a rendelkezé-
sünkre, amik elősegítik 
ezeknek a skilleknek a 
fejlesztését.”

Szalai Ferenc
METU nagykövet
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Kereskedelem és marketing
alapszak

Marketingre az élet minden területén szük-
ség van: márkák vesznek körül a minden-
napjainkban, befolyásolják döntéseinket. 
Sokszor csak akkor lehetünk sikeresek, ha 
magunkat is el tudjuk adni. Ezen a sza-
kon olyan alapvető üzleti és gazdasági 
ismereteket kaphatsz, amelyek segítenek 
eligazodni ebben a világban. Marketing, 
kereskedelem, értékesítés, e-business, 
kommunikáció, reklám és PR: mind olyan 
ágak, melyek nyitva állnak előtted.

Ez neked szól: ha szeretnéd a saját reklámodat 
látni egy utcai plakáton, a TV-ben vagy épp az 
ismerőseid mobiltelefonjának képernyőjén, ha 
népszerűvé tennél egy márkát. Amire szükséged 
van: üzleti szemlélet, jó kommunikáció, nyitott 
szemek és kreativitás. Találd meg a saját utad 
ebben a színes, mindig megújuló világban!

Kapcsolódó képzések:
Kereskedelem és marketing felsőoktatási szak-
képzés
Marketing mesterszak
Master of Business Administration (MBA) mes-
terszak
Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Partnereink:

Specializáció: 
• E-business menedzsment
• Global marketing (angol nyelven)
• Kis- és középvállalkozási
• Logisztika
• Reklám és PR

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek: 
multinacionális és hazai cégek kereskedelmi 
és marketing osztályainak munkatársaként, 
értékesítőként, sales szakemberként, reklám-
ügynökségek és PR-ügynökségek, tanácsadó 
cégek munkatársaként, a szaksajtó képviselő-
jeként, kis- és középvállalkozás vezetőjeként, 
marketingeseként, startup vállalkozóként, non-
profit szektorban

Főbb tantárgyak:
Kereskedelem gazdaságtana; Marketing alapok; 
Integrált marketingkommunikáció; Márkázás 
nemzetközi környezetben; Piackutatás; Public 
Relations elmélet és gyakorlat; Reklám- és 

médiatervezés; Bevezetés az e-businessbe; 
Digitális marketing; Eseménymarketing;
Kisvállalati marketing

Gyakorlati lehetőségek az oktatásban:
• kisvállalati marketing oktatás a Marketing-

Commandoval partnerségben
• startup előadássorozat és versenyek
• Marketing Műhely a legmotiváltabb hall-

gatóknak
• Marketing Hallgatói Team a METU marke-

tingjét segítve
• Marketing+ rendezvénysorozat vendé-

gelőadókkal
• publikációs lehetőségek szaklapokban

Ők is nálunk tanítanak: 
Dr. Dér Csaba Dezső PhD, egyetemi docens, 
arts&business szakértő
Döbrösy Eszter, executive coach, HR 
tanácsadó, tréner, korábban a MasterFoods 
marketingvezetője
Dragan Ilic, Head of International Relations 
Department, University Business Academy 
(UBA), a METU címzetes egyetemi docense
Janata Kriszta, a MarketingCommando vezető 
tanácsadója, címzetes főiskolai docens
Dr. Lukács Rita PhD, főiskolai docens, az 
angol nyelvű program szakvezetője
Máté-Csóti Janka, az Uniomedia PR-
ügynökség online kommunikációs
igazgatója, korábban az Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke
Szűcs Gergely, műsorvezető, moderátor, 
ceremóniamester, Facebook Live 
szakértő, korábban az Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke

Ők is nálunk végeztek:
Bonyhádi Gábor, a CodeCool marketingi-
gazgatója, a Magyar Marketing Szövetség 
elnökségi tagja
Kovács-Gajdács János, a One on One PR-ügy-
nökség vezetője
Körtvély Adrienne, az ILINX divatmárka 
alapítója
Rácz Felix, a Felix Promotion ügyvezetője

Képzési idő: 6+1 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: 
Közgazdász kereskedelem és 
marketing szakon
Duális képzésben is tanulható

Szakvezető: 
Dr. habil. Papp-Váry Árpád 
PhD, az Üzleti, Kommu-
nikációs és Turisztikai Kar 
dékánja, a diákok által 
három alkalommal megvá-
lasztva: „Az év oktatója”, a 
Magyar Marketing Szövetség 
alelnöke

„Szerintem a METU na-
gyon sokszínű iskola, sok 
lehetőséggel, csak meg 
kell ragadni őket. Sok 
szuper ember dolgozik 
itt, jár ide. Arról nem is 
beszélve,hogy szerintem 
szakmailag mindent meg-
kapunk, amit kell.”

Bércesi Dóra
METU nagykövet

„Emlékszem, a nyílt napon 
az egyik megnézhető órán 
a tanár egy mobilalkalma-
zás segítségével versenyez-
tetett egy egész előadóter-
met. Nagy örömömre első 
lettem a kis versengésben, 
amiért ajándékokat is kap-
tam. Ebbe szerettem bele, 
hogy itt nem az elavult 
módszerekhez ragaszkod-
nak, mernek újítani.”

Tagscherer Martina
METU nagykövet
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Nemzetközi gazdálkodás
alapszak

A magyar gazdaság közvetlenül kötődik 
az európai és az Európán kívüli gazdasági 
térségekhez. Nagy szükségünk van olyan 
közgazdászokra, akik képesek a nemzet-
közi üzleti világban eligazodni, valamint a 
nemzetközi gazdasági folyamatok biztosí-
totta lehetőségeket értelmezni és használ-
ni. A METU-n mindent biztosítunk ahhoz, 
hogy magabiztos szakmai nyelvtudást, 
gyakorlati tájékozottságot és széleskörű, 
a nemzetközi összefüggéseken alapuló 
üzleti ismereteket szerezz. Multinacionális 
vállalati kapcsolatrendszerünknek köszön-
hetően első kézből tapasztalhatod meg a 
nemzetközi üzleti világot.

Ez neked szól: ha mindig is nemzetközi kör-
nyezetben képzelted el a jövődet, több nyelven 
is beszélsz, érdeklődsz a nemzetközi gazdaság, 
politika, üzlet vagy média iránt. A gazdaság nem 
ismer országhatárokat. Lépd át őket te is! Más 
üzleti kultúra, más nyelv, más szabályok? Ha 
ezt a szakot választod, nem lesz idegen terep 
számodra. Nemzetközi összefüggéseiben is át 
fogod látni a gazdaságot, és a nyelvtudásod is 
meglesz, hogy meghódítsd a világot.

Vállalkozásfejlesztés mesterszak
Vezetés és szervezés mesterszak

Partner:
TATA Consultancy Services

„Az álmom, hogy egyszer egy nagy nemzetközi 
szervezetnél dolgozhassak külföldön. Tanul-
mányaim során sokrétű ismereteket szerez-
tem ahhoz, hogy a későbbiekben megala-
pozott döntéseket hozhassak a munkámban, 
megismerhettem a nemzetközi üzleti világ 
működését, és mellette arra is felkészítettek, 
hogy magabiztosan kommunikáljak idegen 
nyelveken.”
Gyarmati Beáta, hallgató

„A Nemzetközi gazdálkodás alapszak oklevele 
kiválóan konvertálható tudást takar. A végzett 
hallgató a hazai és a nemzetközi üzleti élet 
legkülönbözőbb posztjain, de akár a civil és 
gazdasági diplomácia területein is helyt tud 
állni. A továbbtanulás szempontjából pedig 
akár az üzleti képzések területein, de a kommu-
nikációs és társadalomtudományi területeken 
is sikerrel folytathatják életpályájukat.”
Dr. habil. Vásáry Miklós PhD, egyetemi 
docens, szakvezető

Specializációk:
• Logisztika
• Nemzetközi üzleti kommunikáció
• International Business (angol nyelven, a 

Coventry University által validált program)

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
hazai és nemzetközi vállalatok nemzetközi 
gazdasági szakembereként, projektvezetője-
ként, tárgyalójaként, nemzetközi gazdasági 
és politikai szervezeteknél, állami gazdasági 
és diplomáciai szervezeteknél, gazdasági új-
ságíróként

Főbb tantárgyak:
EU integrációs ismeretek; EU szakpolitikák; 
Globalizáció és világgazdasági régiók; Külgaz-
dasági stratégia és nemzetközi versenyképes-
ség; Logisztika; Marketing alapok; Menedzs-
ment ismeretek; Nemzetközi gazdaságtan; 
Nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi isme-
retek; Tárgyalástechnika

Miben egyedi a képzésünk:
Segítjük hallgatóinkat abban, hogy minél szé-
lesebb nyelvismerettel és gyakorlati tapaszta-
lattal léphessenek a munkaerőpiacra.
A gyakorlati ismeretek erősítése érdekében 
szorosan együttműködünk a TATA Consul-
tancy Services Budapesten működő multina-
cionális szolgáltató vállalattal, valamint más, 
a nemzetközi üzleti környezetben megjelenő 
partnerekkel.

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Friedmann Viktor PhD, főiskolai docens
Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, tudo-
mányos rektorhelyettes, vállalati informatikai 
szakértő
A TATA Consultancy Services Limited vezető 
munkatársai
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szak-
emberei
A Változás- és Válságmenedzserek Országos 
Egyesülete vezetői

Metropolitan TATA ösztöndíj:
A világ egyik legnagyobb technológiai szol-
gáltató cége, a TATA Consultancy Services, 
valamint a Metropolitan hosszú távú stratégiai 
együttműködésének keretében a szak hallgatói 
pályázhatnak a TATA ösztöndíjára, amelynek 
összege megegyezik az adott félév tandíjával.

Kapcsolódó képzések:
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
mesterszak
Marketing mesterszak
Master of Business Administration (MBA) 
mesterszak

Képzési idő: 6+1 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali
Megszerezhető végzettség: Köz-
gazdász nemzetközi gazdálkodás 
alapképzés szakon

Szakvezető:
Dr. habil. Vásáry Miklós 
PhD, egyetemi docens

„A „METU-feelinget” már 
a nyílt napon érezni le-
het. Itt kezdhetsz önma-
gadként vagy akár egy új 
emberként is. Az oktatók 
komoly tapasztalattal és 
tudással bírnak az adott 
szakmákban, így neked 
csak figyelned kell rájuk 
és szivacsként szívni ma-
gadba a fejlődéshez szük-
séges tudást.”

Dániel Arnold
METU nagykövet
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Pénzügy és számvitel
alapszak

A pénz természete izgalmas. A képzésen 
oktatott pénzügyi kultúrának és elemző 
látásmódnak köszönhetően képessé válsz 
arra, hogy átlásd a hazai és nemzetközi 
pénzügyi folyamatokat. Megismertetünk 
a korszerű pénzügyi szoftverekkel, melyek 
nélkülözhetetlenek korunk legdinamiku-
sabban fejlődő ágazata, az e-business 
megértéséhez. Ismerni fogod a befekte-
tés, finanszírozás, adózás minden titkát, 
képes leszel megszervezni, kézben tartani 
egy vállalkozás pénzügyi, számviteli és 
adózási folyamatait.

Ez neked szól: ha szeretsz tervezni, elemezni, 
következetes vagy és logikusan gondolkozol, 
segítünk megérteni az összefüggéseket, a 
pénzügyi folyamatokat és azt is, hogyan kell 
jövedelmezően befektetni. A pénzügyi siker 
kiszámítható: tanuld meg, hogyan!

Kommunikációs és Turisztikai Kar dékánja, a 
Magyar Marketing Szövetség alelnöke
Dr. Sisak Balázs PhD, a Magyar Nemzeti Bank 
vezető szakértője

Együttműködő partnereink,
oktatási helyszínek:

Specializációk:
• Pénzügy
• Számvitel

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
hazai és nemzetközi pénzügyi szolgáltató vál-
lalatok (bankszektor, értékpapír-kereskedelem, 
befektetés, biztosítók), multinacionális tanács-
adó, könyvvizsgáló cégek, vállalati pénzügyi, 
számviteli terület, könyvelés, adótanácsadás, 
költségvetési intézmények (NAV, Állami Szám-
vevőszék, Nemzetgazdasági Minisztérium, 
nagyobb önkormányzatok hivatalai) munka-
társaként.

Főbb tantárgyak, ismeretkörök:
Adózási ismeretek; Banküzemtan; Befekteté-
sek elemzése; Gazdasági elemzés; Kontrol-
ling; Könyvvizsgálat; Nemzetközi pénzügyek; 

Nemzetközi számvitel; Pénzügyi és számviteli 
informatika; Projektek finanszírozása

Miben egyedi a képzésünk:
Kiemelt hangsúlyt helyezünk a pénzügyi infor-
matika oktatására, mert a pénzügyek minden 
területe informatikai eszközöket, szoftvereket 
alkalmaz (számvitel, adó-és más bevallások, 
riportok készítése, vállalatirányítási és döntés-
támogató rendszerek). Célunk, hogy hallgató-
ink megismerkedjenek ezekkel az eszközökkel, 
elsajátítsák működésük alapjait.
Azt is fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink 
mélységében megismerjék a táblázatkezelő 
szoftverek függvényeit, lehetőségeit, funkcióit, 
hogy azokat majd a pénzügyi tervezői, elemzői 
munka során alkalmazni tudják.
Nagy figyelmet fordítunk a pénzügyi terület 
folyamatosan változó szabályainak, környeze-
tének, trendjeinek követésére, hogy hallgatóink 
mindig naprakész tudással rendelkezzenek.
Ezt a piaci környezetben is aktív, magas szín-
vonalú oktatói csapat garantálja.

„A kamatos kamat a világ nyolcadik csodája.
Aki érti, keres rajta, aki nem, az fizeti.”
Albert Einstein

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Huzdik Katalin PhD, egyetemi docens, a 
Gazdálkodási és menedzsment szak vezetője
Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, tudo-
mányos rektorhelyettes, vállalati informatikai 
szakértő
Dr. Kolozsi Pál Péter PhD, az Állami Számve-
vőszék számvevő tanácsosa, a Pénzügyi Szemle 
szerkesztőbizottsági tagja
Prof. Dr. habil. Németh Erzsébet PhD, 
egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék 
igazgatóhelyettese, a Pénzügyi Szemle fele-
lős szerkesztője
Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc, BKIK 
Tanácsadó Osztály alelnöke, a Válságmene-
dzserek Országos Egyesületének elnöke
Dr. habil. Papp-Váry Árpád PhD, az Üzleti, 

Képzési idő: 6+1 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Közgazdász 
pénzügy és számvitel szakon
Duális képzésben is tanulható

Szakvezető:
Dr. habil. Széles Zsuzsanna 
PhD, egyetemi docens, 
mérlegképes könyvelő, 
adótanácsadó, pénz-
ügyi-számvitel szakellenőr, 
a Magyar Értékelemzők 
Társaságának alelnöke

„Szerettem volna egy 
olyan egyetemre járni, ami 
kicsit hasonlít a közép-
iskolára. A tanárokkal jó 
kapcsolatot ápolni és a 
többi hallgatóval egy nagy 
családot alkotni. Szerin-
tem ezek fontos részei az 
egyetemi életnek, amit a 
METU-n szerencsére átél-
hetek. Azt kaptam amire 
számítottam.”

Hotváth Gergő
METU nagykövet
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Turizmus–vendéglátás
alapszak

A turizmus-vendéglátás az egyik legnép-
szerűbb szak Magyarországon. Komplex, 
élményekkel teli, emberközpontú. A sok 
apró részterület megismerése mellett itt 
megtanítunk arra, hogyan lásd a turizmus 
nagy egészének működését rendszerben. 
Innentől már rajtad múlik, hogy végül 
merre indulsz el a specializációk útján: a 
vendéglátásban, szállodaiparban, rendez-
vényszervezésben vagy akár az egészség-
turizmusban keresed majd a hazai és nem-
zetközi lehetőségeket.

Ez neked szól: ha szeretsz emberekkel foglal-
kozni, utazni, ha kreatív, jó problémamegoldó és 
szervező vagy, ha kiválóan kommunikálsz, szíve-
sen tanulsz idegen nyelveket és nem riadsz vissza 
a kihívásoktól, itt a helyed! Érdeklődj, tájékozódj, 
legyél nyitott!

Dr. Ruszinkó Ádám, korábbi turizmusért fe-
lelős helyettes államtitkár
Dr. Simon András, a MUISZ Légiközlekedés 
Bizottságának vezetője
Dr. Melanie Smith PhD, az Association for 
Tourism and Leisure Education korábbi elnöke
Micski Marianna, a Magyar Protokollosok 
Országos Egyesületének alelnöke

Ők is nálunk végeztek:
Barlow Anthony, tulajdonos, BudNight ren-
dezvényszervező cég
Benda Attila, vezető, ProFamily Travel utazási 
Iroda
Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség egészségturizmusért felelős igazgatója
Kovács Péter, tulajdonos, BudNight rendez-
vényszervező cég
Lévai Jolina, Executive Floor&Lounge, Hotel 
Hilton Budapest

Specializációk:
• Egészségturizmus
• Gasztronómia
• Nemzetközi szállodamenedzsment (magyar 

és angol nyelven)
• Rendezvénymenedzsment

Az egyes specializációk megfelelő létszám
esetén indulnak el. 

Mindegyik specializáción gyakorlati szakembe-
rektől tanulhatsz, a szakma alapjait esettanul-
mányok, iparági projektfeladatok és turisztikai 
helyszínlátogatások során sajátíthatod el. Ha a 
Nemzetközi szállodamenedzsment specializá-
ciót választod, a PMS (Property Management 
System) szoftverek használatát is meg fogod 
ismerni.

Elhelyezkedési lehetőségek:
desztinációmenedzsment szervezet munka-
társaként, gyógy- és wellnessfürdőkben me-
nedzseri munkakörökben, konferencia- és 
rendezvényszervezőként, kulturális- és sport-

létesítményeknél középvezetői munkakörben
saját turisztikai/szabadidős vállalkozás vezetője-
ként, szállodásként, szállodákban középvezetői 
munkakörökben, utazásszervezőként, vendég-
látóegység menedzsereként

Főbb tantárgyak:
Attrakciótervezés és látogatómenedzsment; 
Vendéglátó és gasztronómiai ismeretek; Turisz-
tikai desztináció menedzsment; Nemzetek kul-
túrája; Szállodai gazdálkodás és menedzsment; 
Utazási irodai gazdálkodás és menedzsment; 
Turizmusföldrajz; Konferenciaszervezés tech-
nikája; Gyógyhely fejlesztés és menedzsment; 
Sportrendezvény menedzsment

Gyakorlati lehetőségek az oktatásban:
Példakép Program: A Példakép Program dí-
ját elnyerő hallgató végigkísérheti egy elismert 
szakember munkanapját, bevezetést nyerhet a 
szakma rejtelmeibe.
Az Év Turisztikai Ígérete: A program részt-
vevői szakmai feladatokat oldanak meg, ahol 
a legjobbak különleges szakmai gyakorlati és 
fejlődési lehetőségek közül választhatnak.
Turizmus Műhely: A műhelymunkában részt 
vevő hallgatók összetett iparági kérdésekre ke-
resnek válaszokat. Az elmúlt években többek 
között a Hungexpo Zrt., a KidsOasis Kft. és a 
Magyar Turisztikai Ügynökség számára végez-
tek elemzéseket.
Turizmus+ szakmai programsorozat: Hall-
gatóink a szakma elismert képviselőivel beszél-
getnek a szakmát érintő aktuális kérdésekről.

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Behringer Zsuzsanna, a Magyar Turizmus 
ZRt. korábbi kutatási igazgatója
Bódis Gábor, arculat- és márkaszakértő, a 
Hungary Next Ország-márka-műhely alapítója
Dr. Grotte Judit PhD, a Magyarországon egye-
dülálló, angol és magyar nyelvű Nemzetközi 
szálloda menedzsment specializáció megterem-
tője és vezetője
Köves Tamás, a Magyar Rendezvényszervezők 
Szövetségének korábbi elnöke

Képzési idő: 6+1 félév
Képzési helyszín: Budapest vagy
Hódmezővásárhely
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Közgazdász 
turizmus-vendéglátás szakon
Duális képzésben is tanulható

Szakvezető:
Dr. Kulcsár Noémi PhD, 
egyetemi docens

„Ez a rendszer lehetővé 
teszi, hogy legyűrjem a 
nehézségeket a tanul-
mányaimmal, és közben 
még élvezzem is! Itt újra 
megszerettem a tanulást, 
meglepő módon még a 
matekot is. A lehetőségek 
adottak, csak egy nyitott 
hozzáállás kell hozzá.”

„A tanárok humorérzéke 
és segítőkészsége szerin-
tem nagyon sokat emel 
minden óra hangulatán, 
én ezt nagyon szeretem, 
illetve azt is, hogy mindig 
mondanak valami témá-
hoz kapcsolódó, saját 
szakmájukban megélt 
tapasztalatot, vagy a mai 
világgal húznak párhu-
zamot, ami miatt jobban 
megragad az anyag.”

Barbarics Rebeka Tea

Ruzsa Fanni

METU nagykövet

METU nagykövet
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Karrier már az 
egyetemen?

A METU-N IGEN!

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY
EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ
MARKETING
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS
VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS
TURIZMUS-MENEDZSMENT
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Diplomásoknak szóló, egyetemi szintű - diplomát adó 
képzések az alapképzés elvégzése után 
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Kommunikáció és médiatudomány
mesterszak

Egy jó vezetőnek a magas szintű kommu-
nikációs tudás elengedhetetlen eszköze. A 
médiatudományi szakembereknek pedig 
egyenesen kötelező. Ezért olyan áttekintő 
látás- és gondolkodásmódot, tudásegyüt-
test adunk át a képzésen, mellyel megha-
tározó szerepet tölthetsz be a társadalmi 
kommunikáció legkülönfélébb területein. 
Hangsúlyosan foglalkozunk mind a tár-
sadalmi jelenségek és a médiaesemények 
elemzésének módszereivel, mind a kultúrák 
közötti kommunikáció aktuális kérdéseivel.

Ez neked szól: ha magas szinten akarod érte-
ni az új médiumok és a digitális technológiák 
működését, jól kommunikálsz több nyelven is, 
és érdekel a kultúrák közötti kommunikáció.

és története; Médiakonvergencia és digitali-
záció; Multimédia és webdesign; Közösségi 
média marketing

Ők is nálunk tanítanak:
Bányai Gábor, televíziós producer
Prof. Dr. habil. Kepes András DLA, egyete-
mi tanár, Táncsics Mihály-díjas és Pulitzer-em-
lékdíjas újságíró, író, televíziós műsorkészítő
Prof. Dr. habil. Németh Erzsébet PhD, egye-
temi tanár, az Állami Számvevőszék igazga-
tó-helyettese, szociálpszichológus
Orbán Sándor, újságíró, a Független Médi-
aközpont vezetője
Siklós András, televíziós műsorszerkesztő
Weinwurm Bence, digitális marketing szak-
értő

Specializációk:
• Nemzetközi kommunikáció
• Új média

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Nemzetközi kommunikáció
specializáción „kommunikációs kultúrtol-
mácsokat” képzünk, akik a nemzetközi üzleti, 
társadalmi, kulturális kapcsolatok területein 
szervező, irányító munkaköröket fognak ellátni. 
A képzésen kiemelt hangsúlyt kap a kultúraközi 
ismeretek és az interkulturális kompetenciák 
fejlesztése, a nemzetközi politikai és szervezeti 
kommunikáció.

Elhelyezkedési lehetőségek:
multinacionális cégek kommunikációs veze-
tőjeként, tanácsadójaként, nemzetközi kap-
csolatokért felelős munkatársként, kulturális 
és oktatási intézmények munkatársaként, 
társadalmi kommunikációban érdekelt in-
tézmények, intézetek, tanácsadó-vállalatok 
munkatársaként

Új média specializáción olyan médiaelméleti 
szakemberek végeznek, akik megállják a helyü-
ket online és elektronikus médiumok, vállala-
tok, kutatóintézetek, médiaelemző és közvéle-
mény-kutató cégek munkatársaként. Képesek 
lesznek a digitális média helyét pozícionálni és 
alakítani a társadalomban. A képzésen kiemelt 
hangsúlyt kapnak a médiaelemzési technikák, 
a médiumok konvergenciája, a társadalmi nyil-
vánosság és az új technológiák kapcsolata, a 
médiahasználat vizsgálata.

Elhelyezkedési lehetőségek:
tömegtájékoztatásban, médiumoknál, média-
kutatóként kutatóintézeteknél, kutatócégeknél, 
médiaelméleti szakemberként vállalatoknál, 
közigazgatási szerveknél, társadalmi kommu-
nikációban érdekelt intézmények, intézetek, 
tanácsadó vállalatok munkatársaként

Főbb tantárgyak, ismeretkörök:
A médiaszabályozás elméletei; Média- és kul-
túrakutatás; Identitás- és másságelméletek; A 
személyközi kommunikáció hatásmechanizmu-
sai; A kommunikáció kognitív megközelítése; 
Nemzetközi szervezetek és kapcsolatok; Új 
média elméletek; A médiaműfajok elmélete 

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
kommunikáció- és médiaszakértő

Szakvezető:
Dr. Murai András PhD, 
főiskolai docens

„Rendkívül hasznos tu-
dást szereztem a METU-n, 
amit szinte azonnal tud-
tam a gyakorlatban, mun-
kában is alkalmazni.”

„A METU esetében a ba-
rátságos tanulmányi 
beosztás mellett a ren-
delkezésünkre bocsátott 
rengeteg online felület is 
nagyon tetszik. Levelező 
hallgatóként sokszor kell 
önállónak lenned, de erre 
életképes teret biztosíta-
nak neked, elérhető jegy-
zetekkel, követelményi 
leírásokkal.”

Faragó Péter György

Schnébli Tímea

METU nagykövet

METU nagykövet
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Emberi erőforrás tanácsadó
mesterszak

Emberi erőforrás tanácsadóként a cégek 
legértékesebb vagyonát fogod kezelni, 
amelynek megőrzése és gazdagítása nagy 
felelősség. Megtanulod, hogy hogyan le-
het az emberek és a szervezetek szolgá-
latába állni, és a hétköznapi emberekből 
rendkívüli eredményeket kihozni. Nálunk 
megtanulhatod a tervezéshez, a fejlesz-
téshez és az értékeléshez szükséges főbb 
módszereket, a komplex összefüggések 
megfogalmazását, valamint a felmerülő 
problémák megoldásához is felvértezünk 
a szükséges eszköztárral.

Ez neked szól: ha szeretnél egy tanuló kö-
zösség tagja lenni és még jobban elmélyülni, 
professzionális ismereteket szerezni a munka 
és a felnőttképzés világában; ha munkaügyi, 
munkaközvetítői területre specializálódnál, vagy 
ha úgy érzed, a fejlesztő, támogató, tanácsadó 
HR-tevékenység lehet a Te utad!

elismert protokoll, szervezeti- és viselkedés-
kultúra szakértő, az év óraadó tanára és az év 
trénere volt a METU-n
Major Szilvia, kompetencia-fejlesztő tréner, 
szupervízor, Karrier Centrum igazgató, a Met-
ropolitan Tréning Központjának vezetője

Ajánlások:
„Közhelynek tűnik, de igaz: az emberek a szer-
vezetek legfőbb értékei. Az emberi erőforrás 
menedzserek szép, de nagy kihívást jelentő 
feladata, hogy megnyerjék a holnap dolgo-
zóit ma.” 
Prof. Dr. Klein Sándor, pszichológus, pro-
fessor emeritus, a   Munkapszichológia a 21. 
században c. könyv szerzője

Elhelyezkedési lehetőségek:
hazai és hazánkban működő nemzetközi szer-
vezetek humán fejlesztési programjaiban;
munkaközvetítő irodák, munkaerő-kölcsön-
zéssel foglalkozó szervezetek munkatársaként; 
fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek 
munkavállalási tanácsadásával foglalkozó 
szervezetek munkatársaként; fejvadász vagy 
toborzás-kiválasztási specialistaként; tanács-
adó munkatársként.

Főbb tárgyak:
Munkapszichológia, Szociál- és szervezet-
pszichológia, Munkajog és munkaügyi kap-
csolatok, Konfliktuskezelés, Emberi erőforrás 
menedzsment, Humáninformatika, Interkultu-
rális ismeretek, Tudásmenedzsment, Szervezeti 
tanulás és innováció, Vezetésmenedzsment, 
Változásmenedzsment, HR stratégia és projekt-
menedzsment, Professzionális HR tanácsadás, 
Karriertervezés és tanácsadás

Gyakorlati és kutatási lehetőségek:
A képzés ideje alatt sok-sok lehetőséged lesz:
• A HR+ rendezvényeken neves hazai gyakor-

lati szakemberekkel találkozhatsz, elhozzuk 
neked a „szakmát” az egyetemre.

• Munkaerőpiaci szakmai partnereinktől a 
legújabb trendekről és aktualitásokról kap-
hatsz első kézből információkat.

• A METU HR Klubban bekapcsolódhatsz 
hazai és nemzetközi HR kutatásokba, meg- 
ismerheted a legújabb K+F eredményeket, 
szakmai workshopokon és műhelymunkák-
ban vehetsz részt.

• Együttműködhetsz neves hazai szerveze-
tekkel (HSZOSZ, ICF), bekapcsolódhatsz a 
szakmai munkájukba, szervezeti taggá vál-
hatsz, kiemelt szakmai programokon, konfe-
renciákon, és munkaerőpiaci kutatásokban 
is részt vállalhatsz.

Ők is nálunk tanítanak:
Prof. Dr. Klein Sándor, pszichológus, profes-
sor emeritus, SHL Hungary Kft. résztulajdonosa 
és vezető tanácsadója, a Munkapszichológia 
a 21. században c. könyv szerzője, a hazai 
munkapszichológia „atyja”
Dr. Király Zsolt PhD, egyetemi docens, szak-
vezető, nemzetközileg akkreditált business 
coach, tréner, szervezetfejlesztő, tanácsadó, 
a METU hallgatói szerint a 2017/18-as tanév 
legjobb oktatója
Dr. Szabó Szilvia Ph.D, egyetemi docens, 
humánfejlesztési tanácsadó, a Humán Szak-
emberek Országos Szövetségének (HSZOSZ) 
alelnöke
Prof. Dr. Poór József DSc, CMC., egyetemi 
tanár, a Humán Szakemberek Országos Szövet-
ségének Elnöke, hazai és nemzetközi szinten 
elismert menedzsment tanácsadó
Dr. Petrovics Zoltán Ph.D, munkajogász, 
egyetemi adjunktus, a Munkajog c. jogi szaklap 
főszerkesztője
Török Attila, humáninformatikai szakértő, 
címzetes egyetemi docens, ORGWARE Kft. 
kereskedelmi igazgatója
Gáspár Ágnes, hazai és nemzetközi szinten 

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzés nyelve: magyar 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
emberierőforrás tanácsadó

Szakvezető:
Dr. Szabó Szilvia PhD, 
egyetemi docens, hu-
mánfejlesztési tanácsadó, 
a Humán Szakemberek 
Országos Szövetségének 
(HSZOSZ) alelnöke

„A METU több, mint egy 
sima állami egyetem, 
ahová bemegy a hallgató 
és végigüli az előadást. Itt 
gyakorlati tudást kap az 
ember, amit hasznosítani 
tud a jövőben. A környe-
zet, ahol az oktatás törté-
nik pedig olyan, mint egy 
amerikai filmben az élet a 
campuson.”

Sepsi Nikolett
METU nagykövet
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Marketing
mesterszak

A marketing izgalmas és sokszínű világ. A 
mesterképzésen a szakma újabb árnyalata-
it mutatjuk meg, hogy még jobban átlásd 
a marketingfolyamatokat, képben legyél 
a legfrissebb trendekkel. Emellett olyan 
látásmódot kapsz, ami felkészít arra, hogy 
gyorsan és kreatívan tudj alkalmazkodni 
a folyamatosan változó környezethez és 
mindig megtaláld a célcsoporthoz és a 
márkához legjobban illeszkedő megoldást.

Ez neked szól: ha szintet lépnél és marketing 
specialistából széles látókörű marketingvezetővé 
szeretnél válni. A marketing egy-egy szelete 
helyett lásd egyben a teljes kirakóst és tervezz 
több lépésre előre a fogyasztók szimpátiájáért 
vívott sakkjátszmában.

Dr. Monostori Katalin PhD, főiskolai docens, 
a Memories of Hungary Bazilika Kft. ügyve-
zetője
Dr. Németh Gabriella, OFFI Zrt. vezérigaz-
gató, Európai Uniós és külkereskedelmi szak-
jogász
Perlaky-Papp József, címzetes főiskolai do-
cens, kríziskommunikációs szakértő
Dr. Rekettye Gábor PhD, marketing-kom-
munikációs szakértő
Dr. Melanie Smith PhD, egyetemi docens, az 
Association for Tourism and Leisure Education 
korábbi elnöke

Partnereink:

Integrált marketingkommunikáció:
A specializáción megismerheted azokat a szak-
területeket, amelyek később eredményesen 
támogathatnak a munkád magasszintű el-
végzésében. A PR-től az online és közösségi 
média marketingig minden fontos kihívásra 
felkészítünk.

Elhelyezkedési lehetőségek:
multinacionális és hazai cégek kereskedelmi és 
marketing osztályainak senior munkatársaként, 
értékesítőként, sales szakemberként, reklám-
ügynökségek és PR-ügynökségek, tanácsadó 
cégek senior munkatársaként, saját ügynökség 
vezetőjeként, szabadúszó marketingesként, 
CMO-ként, chief marketing officerként

Főbb tárgyak:
Marketingelmélet és marketingmenedzsment 
a digitális korban; Marketingkutatás, marke-
ting információs rendszer; B2C és B2B sales, 
CRM rendszerek; Fogyasztáselmélet és vásárlói 
magatartás; Médiajog, reklámjog, adatvéde-
lem, online ÁSZF; Logisztika – Ellátási lánc 
menedzsment; Offline és online szolgáltatás- 
marketing; Termék- és márkamenedzsment 
a gyakorlatban; Interkulturális menedzsment 

és marketing; Online gazdaság, értékesítés 
és marketing; Marketing és kommunikáció 
kontrolling

Miben egyedi a képzésünk:
Az elméleti-stratégiai alapozás után esettanul-
mányokon és gyakorlati példákon keresztül 
segítünk abban, hogy megértsd és átlásd az 
összefüggéseket, valamint megtanulj komplex 
rendszerekben és marketing folyamatokban 
gondolkodni.
A képzés során megszerezheted a Google Ads 
Alapok vizsgát, ami jól mutat majd az önélet-
rajzodban.
Megismerheted az olyan szoftvereket, amelyek 
segítenek a jó marketingeredmények elérésében 
és a big data elemzésében – ilyen például a 
SalesManago CRM és marketing automatizá-
ciós rendszer.
Olyan különleges szabadon választható tár-
gyakkal bővítheted a tudásodat, mint a Di-
rekt marketing, az Influencer marketing, az 
Országmárkázás, a Reklámszöveg- írás vagy a 
Sportmarketing.

A METU oktatói mellett olyan gyakorlati szak-
emberektől tanulhatsz, akik szakmájuk elismert 
képviselői.

Ők is nálunk tanítanak:
Csarnai Marianna, címzetes főiskolai docens, 
a MediaSales ügyvezetője, digitális marketing 
szakértő
Dr. Dér Csaba Dezső PhD, egyetemi docens, 
arts&business szakértő
Duca Andrea, a HD Group ügyvezető
partnere
Dr. Horváth Attila PhD, főiskolai docens, 
e-business menedzsment szakértő, a BIG FISH 
Payment Services Kft. ügyvezető igazgatója
Klausz Melinda, közösségi média specialista, 
a kozossegi-media.com ügyvezetője
Kőszegi András, kommunikációs szakértő, 
az OnBrands vezetője
Dr. Lukács Rita PhD, főiskolai docens, CSR 
szakértő

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász marketing szakon

Szakvezető: 
Dr. habil. Papp-Váry Árpád 
PhD, az Üzleti, Kommu-
nikációs és Turisztikai Kar 
dékánja, a diákok által 
három alkalommal megvá-
lasztva: „Az év oktatója”, a 
Magyar Marketing Szövetség 
alelnöke

„A METU-ban az intéz-
mény légköre és moder-
nitása fogott meg legin-
kább.”

„A Metuval naprakész
tudást szereztem. 
Szakirány választásánál 
pedig azt tudtam
tanulni, ami igazán ér-
dekel, amivel foglalkozni 
szeretnék hosszútávon, 
amivel önmagam
lehetek.”

Horváth Ádám

Láng Krisztina

METU nagykövet

METU nagykövet
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Master of Business Administration
mesterszak

Mindennapi életünk szinte minden területe 
egy nagy verseny, ahol döntően attól függ 
a siker, hogy mennyire vagyunk képesek 
helytállni. Ehhez megfelelő tudásra, képes-
ségekre és szemléletmódra van szükség, 
melyet nálunk el fogsz tudni sajátítani. Mi 
megtanítjuk Neked, hogy hogyan legyél 
sikeresebb, mint mások!

Ez neked szól: ha a siker érdekében az üzleti 
élet minden területén rugalmasan alkalmazható 
tudást, vezetői kompetenciákat és szemlélet-
módot szeretnél szerezni. Illetve, ha az a terved, 
hogy gyorsabban juss előre a karrieredben és 
jobb fizetést kapj.

„Az MBA szerepe az üzleti világban egy kicsit 
olyan, mint a golf: lehet valaki vezető üzletem-
ber anélkül, hogy valaha is a kezébe vett volna 
egy golfütőt, csak soha nem fogja megtudni, 
mitől sikeresebbek azok a versenytársai, akik 
tagjai valamelyik drága golfklubnak.” 
B. Simon Krisztián,
Junior Príma-díjas újságíró

Pénzügyi specializáció: Ha az üzleti világon 
belül a pénzügy területén szeretnél mélyebb 
ismereteket szerezni, ez a specializáció neked 
való. Elsajátíthatod a vállalatok operatív és 
stratégiai működéséhez szükséges mikro- és 
makroszintű pénzügyi ismereteket.
Főbb tárgyak, ismeretkörök: Vállalatfinanszí-
rozás és pénzügyi stratégiák; Adózás; Nem-
zetközi pénzügyi menedzsment

Menedzsment specializáció: A specializáci-
ón a menedzsment szemlélet kialakításán van 
a fő hangsúly. Megismerheted a vállalat egyes 
funkcionális területeire jellemző folyamatokat 
és azok menedzselésének sajátosságait. Képes 
leszel átlátni és irányítani komplex szervezeti 
egységek és egész szervezetek munkáját.
Főbb tárgyak, ismeretkörök: Üzleti tervezés; 
Interkulturális menedzsment és marketing; 
Üzlet- és versenypolitika; Logisztika – ellátási 
lánc menedzsment

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
bármilyen tevékenységi körű (termelő, szolgál-
tató, állami) és méretű (KKV, multinacionális) 
vállalat menedzsereként, saját cég vezetője-
ként, független gazdasági szakértőként

Főbb tárgyak:
Modern vállalati pénzügyek; Pénzügyi elem-
zés; Szervezeti magatartás és vezetés; Emberi 
erőforrás menedzsment-rendszerek; Stratégi-
ai menedzsment; Projektvezetés; Controlling 
rendszerek; Vállalati döntéstámogató rendsze-
rek és módszerek; Vezetői számvitel

Miben egyedi a képzésünk:
Gyakorlatorientált képzésünkön az elméleti 
alapozást követően gyakorlati példákon, eset-
tanulmányok és projektfeladatok megoldásával 
segítjük az összefüggések megértését.
A METU oktatói mellett elismert hazai és nem-
zetközi szakemberektől tanulhatsz.
A képzés során több üzleti szoftver működését 
is elsajátíthatod: Seneca, SAP, Shop Midi 2.0, 
Consumergoods Midi 5.1, Knowledge Mana-
gement 2.1.

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Antoni Alfonz PhD, főiskolai docens
Dr. Horváth Attila PhD, főiskolai docens, 
e-business menedzsment szakértő, a BIG FISH 
Payment Services Kft. ügyvezető igazgatója
Dr. Király Zsolt PhD, egyetemi docens,
business coach, tréner
Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, tudo-
mányos rektorhelyettes, e-business menedzs-
ment szakértő
Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc,
professor emerita, változás-és válságmenedzs-
ment szakértő, tudásmenedzsment szakértő
Dr. habil. Széles Zsuzsanna PhD, egyetemi 
docens
Dr. habil. Vásáry Miklós PhD, egyetemi 
docens, EU-szakértő

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol 
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász MBA szakon

Szakvezető:
Erdeiné Dr. habil Kés-
márki-Gally Szilvia PhD, 
főiskolai tanár

„Úgy érzem, hogy az itt 
szerzett naprakész és 
nemzetközi szintű tudás 
mindig is kísérni fog az 
utamon.”

Dániel Arnold
METU nagykövet
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Vállalkozásfejlesztés
mesterszak

A vállalkozások fejlesztése és változási 
folyamatai komplex képességeket igényel-
nek.  A szak hallgatójaként nem csak az in-
nováció elméleti és módszertani ismereteit 
sajátíthatod el, hanem üzleti ismereteidet 
is bővítheted projektvezetési, elemző és 
értékelő módszerekkel, valamint üzleti 
kommunikációs és tárgyalási technikákkal. 
Segítünk megérteni a vállalati gazdálkodás 
összefüggéseit és kölcsönhatásait, hogy 
a hazai vagy a nemzetközi gazdasági élet 
különböző területein közép- vagy felső-
vezetői feladatokat láthass el.

Ez neked szól: ha a gazdaság aktív, innovatív 
vezetője szeretnél lenni, ha gyorsan átlátod az 
összefüggéseket és kevés információ alapján 
is tudsz gyorsan megbízható döntést hozni.

„Nem kérdezheted meg a vásárlókat, hogy mire 
vágynak, mert mire megpróbálod azt megadni 
nekik, már mást akarnak majd.”
Steve Jobs, az Apple egyik alapítója és le-
gendás vezetője

„A legnagyobb kockázat, hogy nem vállalunk 
kockázatot. Egy olyan világban, ami ilyen gyor-
san változik, az egyetlen olyan stratégia, ami 
garantáltan bukáshoz vezet az az, ha nem 
vállalunk kockázatokat.”
Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és 
tulajdonosa

Elhelyezkedési lehetőségek:
közép- és felsővezetői munkakörök betöltése, 
vezetői, menedzseri beosztások multinacionális 
vállalatoknál, KKV tanácsadó, projektvezetői 
munkakör, üzletfejlesztési munkakör, önálló 
vállalkozások alapítása

Főbb tárgyak:
Vezetői (üzleti) gazdaságtan; Startup vállalko-
zások és innováció menedzsment; Pénzügyi 
elemzés; Stratégiai menedzsment; Projektve-
zetés; Kreatív gazdaság és vállalkozás; Vezetői 
számvitel; Vállalati döntéstámogató rendszerek 
és módszerek; Marketingtervezés és menedzs-
ment; Controlling rendszerek

Gyakorlati és kutatási lehetőségek:
A Menedzsment Műhely keretében különböző 
országos kutatásokba kapcsolódhatsz be, illetve 
iparági megrendelések keretében vizsgálhatod, 
hogy: 

• miként formálja a jövő technológiáit a nagy-
vállalatok és a tudomány műhelyeinek az 
együttműködése;

• hogyan építhető be az innováció a vállalko-
zások mindennapi életébe;

• hogyan inspirálják a kutatási eredmények 
a technológiai fejlesztés stratégiai irányait.

A képzés ideje alatt lehetőséged lesz a kü-
lönböző üzleti lehetőségek kidolgozására és 
megvalósítására, valamint a saját vállalkozásod 
előkészítésére.

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Horváth Attila PhD, főiskolai docens, 
e-business menedzsment szakértő,
a BIG FISH Payment Services Kft. ügyvezető 
igazgatója
Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, e-busi-
ness menedzsment szakértő
Dr. Krémer András PhD, főiskolai tanár, szer-
vezetfejlesztés, szervezeti mediátor
Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc, pro-
fessor emerita, változás- és válságmenedzs-
ment szakértő, tudásmenedzsment szakértő
Dr. habil. Papp-Váry Árpád PhD, főiskolai 
tanár, a „márkadoktor”, a Magyar Marketing 
Szövetség alelnöke
Dr. habil. Vásáry Miklós PhD, egyetemi 
docens, EU-szakértő

„Higgyünk az elképzeléseinkben, legyünk a 
legjobbak! Ha hiszünk benne, hogy a saját 
utunkat kell járnunk, és ezt a lehető legna-
gyobb élvezettel kell tennünk, máris sínen 
vagyunk, és senkinek sincs igazán esélye, hogy 
letérítsen erről a pályáról.”
Richard Branson, a Virgin cégcsoport alapí-
tója, az egyik leghíresebb vállalkozó

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon

Szakvezető:
Dr. Huzdik Katalin PhD, 
egyetemi docens

„A Metropolitan Egyetem 
közössége számomra 
azért fontos, mert na-
gyon sokféle emberrel 
ismerkedhetek meg. Egy 
adott problémára, témá-
ra az összejövetelek so-
rán olyan szempontokból 
nyerek rálátást, amikre 
magamtól nem is gon-
dolnék. Így sokkal nyi-
tottabbá váltam a világra, 
és sokkal érdekesebben 
látom. Szerintem az a 
METU legnagyobb előnye, 
hogy a két véglet, az üzle-
ti karon tanulók, akik csak 
a számokban élnek és a 
művészek, akik érzések-
ből léteznek, összetalál-
kozhatnak.”

Tőzsér Ádám
METU nagykövet



6362

Vezetés és szervezés
mesterszak

Egy szervezetet vezetni kiemelkedően ösz-
szetett feladat, legyen szó kisvállalkozásról 
vagy a közszféra hatalmas intézményeiről. 
Ami mindegyikben közös, hogy magas 
szinten kell elemezni, tervezni, irányítani, 
a konfliktusokat megoldani, döntéseket 
hozni és a munkafolyamatokat fenntartani, 
azaz vezetőként viselkedni. Ezt a szemléle-
tet oktatjuk, hogy a legmagasabb szinten 
megálld a helyedet az üzleti tanácsadás va-
lamennyi területén, a szervezeti mediátori 
hivatásgyakorlásban, vagy kontrollerként, 
vagy éppen különböző méretű szervezetek 
vezetőjeként.

Ez neked szól: ha a kihívások embere vagy, kre-
atív, problémamegoldó, jó tárgyaló, törekszel az 
innovációra. Várjuk jelentkezésedet, ha kitartó 
vagy, elkötelezett, alkalmas az együttműködésre. 
Segíts megoldani a vezetők feladatait, az em-
berek és szervezetek vitás helyzeteit hatékony 
és békés módszerekkel!

nácsadói Osztály Tanácsadói Műhely prog-
ramjai,

• Magyar Tudományos Akadémia Tudásme-
nedzsment Munkabizottság munkái

    és rendezvényei,
• Országos Mediációs Egyesület konferenciái 

és szakmai programjai

Ők is nálunk tanítanak:
Csákvári Péter, vezetési tanácsadás mester-
szintű szakértője
Dr. Gulyás Kálmán, mediátor szakértő
Dr. Krémer András PhD, főiskolai tanár, 
mediátor
Móriczné Zvornik Csilla, vezetési és HR ta-
nácsadó, coach, mediátor
Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet CSc, pro-
fessor emerita, tudásmenedzsment és válság-
menedzsment szakértő

Partnereink:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
MTA GB – Tudásmenedzsment és Kommuni-
kációmenedzsment Munkabizottságok
Országos Mediációs Egyesület
Változás- és Válságmenedzserek Országos 
Egyesülete

Szervezeti mediátor specializáció: A szerve-
zeti mediátorok üzleti és más vitás helyzeteket 
oldanak meg eredményesen (bírósági pereske-
dés, romboló vita nélkül). Végzett hallgatóink 
visszajelzései szerint vezetői tevékenységük 
hatékonysága jelentősen javult az itt elsajátított 
szervezetfejlesztési technikákkal és konfliktus-
kezelési módszerekkel. Ha már vezető vagy, 
vagy azzá szeretnél válni, javasoljuk számodra 
ezt a specializációt. Végzettjeink bekerülhet-
nek az Igazságügyi Minisztérium közvetítői 
(mediátori) névjegyzékébe.

Üzletviteli tanácsadás specializáció: Ma-
gyarországon és az EU-ban is egyedülálló lehe-
tőségként két szemeszteren át a gyakorlatban 
(szervezeti terepen), tanácsadói projektben 
vehetsz részt. A specializáció sikeres elvégzé-
se és tanácsadói projektekben való részvétel 
esetén a diploma mellé a tanácsadói szakma 

„Minősített junior üzletviteli tanácsadó” („Qu-

alified Junior Business Consultant”) szakmai 
rangfokozatát is megkaphatod a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara Tanácsadói Osz-
tályától.

Kontrolling és teljesítménymenedzsment 
specializáció: A specializáció biztosítja, hogy 
megfelelő folyamat- és rendszerszemlélettel 
rendelkezz, a legkorszerűbb információtech-
nológiai támogatásokat sajátíthasd el. A prob-
lémák felismerése, elemzése és értékelése 
segítségével megtalálhatod az üzleti szektor 
minden területén lehető legjobb gyakorlatot 
mind kontrollerként, mind vezetőként.

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek:
szervezeti viták szakértőjeként, üzletember-
ként, saját cég vezetőjeként, vállalati vezető-
ként, projektmenedzserként, üzletviteli tanács-
adóként, kontrollerként hazai és nemzetközi 
vállalatoknál

Főbb tárgyak:
Menedzsment modellek és rendszerek; Vezetői 
(üzleti) gazdaságtan; Szervezeti magatartás és 
vezetés; Vállalati döntéstámogató rendszerek 
és módszerek; Stratégiai menedzsment; In-
nováció- és tudásmenedzsment; Controlling 
rendszerek; Marketing- és kommunikációme-
nedzsment; Tárgyalástechnikák és konfliktus- 
menedzsment

Gyakorlati és kutatási lehetőségek:
A szak hallgatójaként megismerheted a veze-
tés és szervezés üzleti és kutatási gyakorlatát. 
Bekapcsolódhatsz a szak mellett működő mű-
helyek magas színvonalú programjaiba, kutatá-
saiba, ami alapot jelenthet a további fejlődéshez, 
karrierhez is. Ilyen partnerek és lehetőségek 
többek között:
• Metropolitan Vezetés - Szervezéstudományi 

és Üzletviteli Tanácsadási Tudásközpont,
• Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ta-

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest
Állami ösztöndíjas / önköltséges 
Képzés nyelve: magyar vagy angol
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász vezetés és szervezés szakon

Szakvezető:
Dr. Ilyés Csaba PhD,
egyetemi docens

„Azt ajánlom a felvéte-
lizőknek, hogy keressetek 
egy célt, amit el akartok 
érni, ami érdekel benne-
teket és szeretitek csinál-
ni, akkor sokkal könnyebb 
szakot választani. Illetve, 
hogy legyetek nyitottak 
minden lehetőségre!”

Horváth Gergő
METU nagykövet
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Turizmus–menedzsment
mesterszak

A turizmus-menedzsment képzés nem csak 
a turizmusipar jelenlegi, hanem jövőbeni 
kihívásaira is felkészít. E szakon kifejezet-
ten olyan összetett feladatokkal és kérdé-
sekkel találkozhatsz, amelyek közelebb 
visznek ahhoz, hogy megismerd a deszti-
náció- és örökségmenedzsment, illetve a 
kreatív élménymenedzsment nemzetközi 
szinten alkalmazott eszközrendszerét és 
stratégiai szemléletét. Oktatóink között 
olyan szakemberekkel ismerkedhetsz meg, 
akik a teoretikus ismeretek mellett a szak-
ma gyakorlati kérdéseire is nagy rálátással 
rendelkeznek, és neked a legjobb nem-
zetközi gyakorlatokat mutatják be, veled 
együtt azokat elemzik és értékelik.

Ez neked szól: ha érdekelnek az élménygaz-
daság kreatív kihívásai, stratégiai szemléletben 
szeretsz gondolkodni, szeretsz ötleteket gyűjteni 
és azokat megvalósítani, valamint a települési/
térségi turisztikai menedzsment (TDM), vagy 
az örökségek menedzsmentje a célod. Legyél 
nyitott és szeresd a kihívásokat, mert ez egy 
izgalmas és komoly feladat lesz!

Dr. Bassa Lia, a magyar világörökségi
helyszínek egyik előterjesztője, az UNESCO vi-
lágörökség-oktatás nemzetközi szinten ismert 
szakértője, turizmus és világörökségi szakértő
Bódis Gábor, arculat- és márkaszakértő, a 
Hungary Next Ország-márka-műhely alapítója, 
a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. korábbi 
ügyfél-kommunikációs vezetője
Dr. Hinek Mátyás PhD, főiskolai tanár, tu-
risztikai és területfejlesztési tanácsadó, pro-
jektvezető
Dr. Melanie Smith PhD, egyetemi docens, 
az angol nyelvű program szakvezetője, az As-
sociation for Tourism and Leisure Education 
korábbi elnöke kiemelkedő hazai desztinációk 
vezetői

A szak orientációja:
Kreatív élménymenedzsment (magyar nyel-
ven), Creative Experience Management (angol 
nyelven): A hazai piacon egyedülálló mester-
szakunk olyan ismereteket ad át, amelyek se-
gítenek megérteni a kreatív iparágak termé-
szetét, menedzsmentjének egyedi jellemzőit. A 
kreatív ipar tapasztalataira építve a turisztikai 

desztinációk és létesítmények élményterve-
zés, -teremtés és -menedzsment kérdéseire 
és módszertanára koncentrálunk. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a turizmus és kulturális 
iparágak fejlesztési, menedzsment dimenzió-
ira, valamint a kreatív megközelítések, kreatív 
gondolkodás fejlesztésére. A szak egyedülálló 
az UNESCO UNITWIN hálózatának védjegye 
és a nemzetközi, piaci szemlélet központisága 
miatt, hazánkban egyetlenként teszi lehetővé 
ilyen komplex tudás elsajátítását.

Elhelyezkedési lehetőségek:
tanácsadóként/vezetőként desztinációme-
nedzsment szervezeteknél, örökségmenedzs-
menttel foglalkozó szervezetek vezetőjeként, 
turisztikai kis- és középvállalatok vezetőjeként, 
termáldesztinációk és szolgáltatók vezetője-
ként, tanácsadóként a turizmus állami irányí-
tásában

Főbb tárgyak:
Kreatív élménytervezés; Turisztikai desztináció- 
és örökségmenedzsment; Kreatív gazdaság 
és vállalkozás; Gyógy- és wellness turizmus; 
Kreatív városfejlesztés; Az UNESCO és a vi-
lágörökség-menedzsment; IKT és kreatív 
média; Fenntartható tervezés és fejlesztés; 
Kulturális, kreatív és örökségturizmus; Kuta-
tásmódszertan (SPSS szoftver)

Ők is nálunk tanítanak:
Dr. Behringer Zsuzsanna, főiskolai docens, 
a Magyar Turizmus ZRt. korábbi kutatási igaz-
gatója

Képzési idő: 4 félév
Képzési helyszín: Budapest 
Állami ösztöndíjas / önköltséges
Képzés nyelve: magyar vagy angol
Munkarend: nappali vagy levelező
Megszerezhető végzettség: Okleveles 
közgazdász turizmusmenedzsment 
szakon

Szakvezető:
Dr. Kulcsár Noémi PhD, 
egyetemi docens

„Az évek folyamán fontos 
élménnyé vált számomra, 
hogy angolul hallgatom az 
óráimat. Az, hogy eddig 
sikeresen tudtam telje-
síteni a tárgyaimat más 
nyelven, az egy igencsak 
meghatározó része lett az 
életemnek és büszkeség-
gel tölt el.”

Vanczó Nikolett
METU nagykövet
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Gyakorlat 
élesben?

A METU-n IGEN!

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ
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Érettségivel rendelkezőknek szóló, oklevelet adó képzések
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Végzettség: Felsőfokú gazdasági  
menedzser-asszisztens 

Ez neked szól: ha 2 év alatt oklevelet és szak-
mát is szereznél, ha gyakorlati tudásra vágysz, 
illetve terveid között szerepel a továbbtanulás is.

Egy üzletembernek sok mindenhez kell értenie: 
tervezni, elemezni, szervezni és irányítani. Ezen 
a szakon elsajátíthatod a közgazdasági alapokat, 
illetve megismerheted a vállalati tervezés és 
gazdálkodás folyamatait. 

A képzés során elsajátíthatod a gazdálkodási 
és menedzsment folyamatok irányításának, 
szervezésének, működtetésének alapelveit 
és módszereit. Megismerkedhetsz a vállalati 
gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózá-
si és a döntés-előkészítés, döntéstámogatás 
módszertani alapjaival.
Emellett, megtanulhatod a stratégiai és az 
operatív tervezés, valamint a tervek megvaló-
sításának módszereit, technikáit és a modern 
szervezési eljárásokat, a projektek tervezésének, 
szervezésének, irányításának alapjait, ezáltal 
részt tudsz vállalni ezek gyakorlati megvaló-
sulásában is.

Szakirányok: turizmus; vendéglátó  
(csak nappali)
Végzettség: Felsőfokú közgazdászasszisztens 
turizmus / vendéglátó szakirányon

Ez neked szól: ha szeretsz emberekkel foglal-
kozni, utazni, ha kreatív, jó problémamegoldó 
és szervező vagy, ha kiválóan kommunikálsz, 
szívesen tanulsz idegen nyelveket és nem ri-
adsz vissza a kihívásoktól, akkor itt a helyed! 
Érdeklődj, tájékozódj, legyél nyitott! 

A turizmus-vendéglátás mindössze két szó, 
mégis ezernyi jelentése van: sokszínű, él-
ményekkel teli és emberközpontú szakma.  
Nem véletlenül az egyik legnépszerűbb  
Magyarországon. A sok apró részterület meg-
ismerése mellett megtanítunk arra, hogyan 
lásd a nagy egész működését rendszerben. 
Szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal 
is rendelkező szakemberré képzünk, aki képes 
a turizmusban és a vendéglátásban működő 
mikro- és kisvállalkozások alapítására, veze-
tésére és működtetésére; nagyobb vállalatok 
egyes részlegeinek vezetésére; felsővezetők 
munkáját segítő szakreferensi, asszisztensi 
feladatok ellátására.

Az egyes szakirányok megfelelő létszám esetén 
indulnak el.

Szakirányok: kereskedelmi; marketingkom-
munikáció; kereskedelmi logisztika
Végzettség: Felsőfokú közgazdászasszisztens 
kereskedelmi / marketingkommunikáció / ke-
reskedelmi logisztika szakirányon.

Ez neked szól: ha 2 év alatt oklevelet és szak-
mát is szereznél, ha gyakorlati tudásra vágysz, 
illetve terveid között szerepel a továbbtanulás 
is; ha még nem rendelkezel nyelvvizsgával és 
olyan képzést keresel az alapszak előtt, ahol 
nyelvet is tanulhatsz, mert az a tanterv része.

Napjainkban a kereskedelemnek és a marke-
tingnek is kiemelt szerepe van. Ezen a szakon 
elsajátíthatod a területek legfontosabb elméleti 
és gyakorlati tudnivalóit.
Szakasszisztensként képes leszel gazdálkodási 
és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések 
előkészítésére. Kisvállalkozások áruforgalmi 
vagy marketing területén vezetői, nagyobb 
vállalkozásoknál közép- és felsővezetők mellett 
szakreferensi, asszisztensi feladatokat tudsz 
ellátni.
A kereskedelmi szakirányon megértheted a keres-
kedelem rendszerét, a vállalkozások piaci környe-
zetét, áruforgalmi folyamatait az értékesítéstől a 
készletgazdálkodásig.
Marketingkommunikáció szakirányon a mar-
keting, a reklám- és médiakutatás területeiről 
tanulhatsz, és elsajátíthatod a marketingkommu-
nikációs tervek készítésének technikáit.
A logisztika szakirányon a logisztikai alrendsze-
reket, az áruáramláshoz kapcsolódó tevékeny-
ségeket, a beszerzési és értékesítési csatornákat 
ismerheted meg.

Az egyes szakirányok megfelelő létszám  
esetén indulnak el.

GAZDÁLKODÁSI  
ÉS MENEDZSMENT

TURIZMUS-
VENDÉGLÁTÁS

KERESKEDELEM
ÉS MARKETING

Felsőoktatási
szakképzések

Képzési idő: 4 félév
Képzés nyelve: magyar
Munkarend: nappali vagy levelező

Képzési idő: 4 félév
Képzés nyelve: magyar
Munkarend: nappali vagy levelező

Képzési idő: 4 félév
Képzés nyelve: magyar
Munkarend: nappali vagy levelező

RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDŐ ALATT
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉG ÉS
ÚT AZ ALAPKÉPZÉSHEZ

A felsőoktatási szakképzés során 
elsajátíthatod az adott szakterület 
legfontosabb elméleti és gyakorlati 
tudnivalóit. A megszerezhető felsőfokú 
szakképzettség azonnali elhelyez-
kedést biztosíthat diplomás állások 
esetén is, de akkor is sok előnye van,
ha az alapszakon való továbbtanulás
mellett döntesz. 

2020-tól szigorodnak a felvételi kö-
vetelmények az alapképzés esetében, 
többek között minimum egy B2-es 
szintű komplex nyelvvizsga megléte is 
szükséges a felvételhez.

A felsőoktatási szakképzés áthida-
ló megoldást jelenthet számodra, ha 
éppen a nyelvvizsga hiánya miatt nem 
sikerült bekerülnöd alapképzésre. A 
képzésen jelentősen megnöveltük a 
nyelvórák számát, így a nyelvvizsgát is 
könnyebben abszolválhatod, amellyel 
aztán bátran jelentkezhetsz alap-
szakra. Ráadásul a felsőfokú szak-
képzettség jelentős többletponttal 
számít bele a felvételi pontjaidba, az 
alapképzés során pedig krediteket is 
el tudsz ismertetni a már elvégzett 
tárgyakból.
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A METU-n IGEN!

Egy egyetem,
számtalan út?
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egy szakterületen való speciális
tudás megszerzéséhez
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Szakirányú
továbbképzések

A szakirányú továbbképzéseink (másoddip-
lomás képzések) olyan, a meglévőnél ma-
gasabb szintű felsőfokú végzettséget nem 
biztosító, levelező munkarendű képzések, 
amelyre alap- vagy mesterképzés után, 
egyetemi vagy főiskolai szintű végzettsé-
get biztosító oklevéllel lehet jelentkezni.

Neked ajánljuk ezt a képzési formát: 
• ha már van diplomád és frissíteni, bővíteni 

akarod ismereteidet, képességeidet, illetve 
szakterületeden belül szeretnél egy-egy 
speciális területen elmélyedni. 

• ha karrierváltáson gondolkodsz, vagy sze-
retnél magasabb pozíciót betölteni, vagy ha 
épp most térsz vissza a munkaerő-piacra, 

• ha egyszerűen csak szeretsz tanulni és folya-
matosan fejlődni, új kihívásokkal találkozni. 

Miért érdemes nálunk szakirányú tovább-
képzést választani? Mert:
• egyedülálló képzéseinken a szakma legjobb-

jaitól tanulhatsz,
• megismerheted a legfrissebb szakmai tren-

deket,
• már a képzés alatt is építheted, bővítheted 

szakmai kapcsolataidat.
• munka mellett is végezheted,
• gyakorlatorientált képzéseinken valós, a 

munkaerő-piacon keresett szakmai tudást 
kapsz.

Az üzlet, kommunikáció és turizmus terü-
letén az alábbi szakokat kínáljuk: 
Business- és team coach
Executive MBA – public relations
Executive MBA – stratégiai marketing
Executive MBA digitális marketing
Executive MBA for IT
Executive MBA – turnaround menedzsment
Kompetencia-fejlesztő tréner
Mediátor – alternatív vitarendezés
OD – szervezetfejlesztési szaktanácsadó
Pálinka turisztikai szaktanácsadó
Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszer-
vező
Transzformációs hr szaktanácsadó

Jelentkezési határidő: 
2019/20. tavaszi félévre: 2020. február 10.
2020/21 őszi félév: 2020. szeptember 10. 

Már a képzés megkezdése előtt új ismerettel 
gazdagodhatsz, illetve személyesen is meg-
ismerheted szakvezetőinket, oktatóinkat, ha 
részt veszel a képzések kapcsán szervezett 
különböző eseményeinken - nyílt órák, nyílt 
nap és egyéb szakmai rendezvények, melyek-
ről rendszeresen tájékoztatjuk a hírlevelünk 
olvasóit. 

A képzések bővebb  leírását, tervezett indulá-
sát és további részleteket a metu.hu oldalon 
találsz!

„Mindig találtam a kérdé-
seimre válaszokat: vagy 
a különféle egyetemi 
műhelyeknél, ahol ext-
ra aktivitást végezhetek, 
vagy az oktatóknál, akik 
rávezettek a válaszokra 
közvetlen hozzáállásuk-
kal, szakértelmükkel.”

Faragó Péter György
METU nagykövet
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Élmény a
tanulás?

A METU-n IGEN!

Nem tudsz eligazodni a 
felsőoktatás rendszerében?
Segítünk!
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ÉRETTSÉGI

MESTERKÉPZÉS
(MA)

2-4 félév

DOKTORI
PHD/DLA

ALAPKÉPZÉS
(BA)

6-8 félév

SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS

2-4 félév

FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉS

4 félév
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Kérdésed van? Keresd felvételi irodánkat!
+361 273 2419 
felveteli@metropolitan.hu 
metu.hu/felveteli 
METU Felvételi

* Felvételi vizsgán akkor kell részt venned, ha kommunikáció és médiatudomány mesterszakra, illetve művészeti 
alapszakra vagy mesterszakra jelentkezel.

Keresztféléves eljárás Általános felvételi 
eljárás

Pótfelvételi eljárás

Jelentkezési időszak 2019. október közepe – 
november közepe

2019. december 
második fele – 2020. 
február közepe

2020. július 
második fele – 
2020. augusztus 
első fele

Felvételi vizsgák* 2019. december közepe – 
2020. január közepe

2020. május – július 
eleje

2020. augusztus 
közepe

Adat- és sorrendmódosítás, 
dokumentumok pótlása

2020. január közepe 2020. július első fele -

Ponthatárok kihirdetése 2020. január második 
fele

2020. július második 
fele

2020. augusztus 
második fele

Képzések indulása 2020. március 2020. szeptember 2020. szeptember

Ezek a felvételi információk tájékoztató jellegűek, az aktuális tudnivalókat keresd elérhetőségeinken.
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Jelentkezés módja: 
Elektronikus úton, a felvi.hu honlapon e-felvételivel.

JÓ, HA TUDOD!
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Válaszaidból
karrier?

A METU-n IGEN!
Pályaválasztás előtt állsz? Töltsd ki online 
tesztünket, tudd meg, melyik a te utad és nyerj!
metu.hu/azenutam
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Ismerd meg a METU-t, tudj meg mindent rólunk a nyílt napon! 
Kérdezz, beszélgess hallgatókkal, fedezd fel a campust! 

Ezek várnak rád a nyílt napon:
érdekes szaktájékoztatók 
campusbejárás
felvételi információk

2019. december 11. szerda 17:30 
2020. január 15. szerda 10:30 
2020. január 22. szerda 10:30
2020. február 5. szerda 10:30

Kommunikáció, üzleti és
turizmus képzések:
Nagy Lajos király úti campus

2019. november 21. csütörtök, 16:00
2020. január 16. csütörtök, 10:30 
2020. január 25. szombat, 10:30
2020. február 6. csütörtök, 10:30

Művészeti képzések:
Rózsa és Rottenbiller utcai campus

2020. január 15. szerda 10:30 

Hódmezővásárhelyen induló képzések:
Hódmezővásárhely
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! VÁRUNK A METU NYÍLT NAPJAIN!

Részletes program
és regisztráció: 
metu.hu/nyiltnap
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Felvételi információs iroda:
+361 273 2419
felveteli@metropolitan.hu
metu.hu/felveteli


