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A felvételi tájékoztató kiadvány 
elejéből megtudhatod, hogy mitől 
különleges a METU, utána pedig 
bemutatjuk, mit és hogyan tanulhatsz 
nálunk. 
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Kedves leendő Hallgatónk!

Szeretettel várunk Egyetemünkön, ahol kollégá-
immal együtt minden segítséget megadunk  
ahhoz, hogy megtaláld a saját utadat.

2001-ben, amikor megalakult a METU elődje, 
a Budapesti Kommunikációs Főiskola (BKF), 
nem gondoltuk volna, hogy 2016-ban már 
egyetem lesz az intézményünk, ráadásul  
alkalmazott tudományok egyeteme. Mit jelent 
ez az elnevezés? Mindazt, amit több, mint 16 
éve képviselünk:
 � a gyorsan változó környezetre felkészítő, 
valós vállalati projektfeladatokat, 

 � gyakorlatorientált, a munka világában is 
alkalmazható tudást,

 � a gyakorlati életben tapasztalatot és 
hírnevet szerzett oktatókat.

 � A globális trendekre és a munkaerő-piaci 
igényekre dinamikusan reagáló képzési 
portfóliót, amivel azonnal használható 
tudást biztosítunk hallgatóink számára, így 
a legjobb esélyekkel tudnak elhelyezkedni.

 � Az elhelyezkedési esélyeket és  
a munkahelyi sikerességet tovább erősítjük 

a kreatív gondolkodást fejlesztő 
tréningrendszerünkkel, ami egyedülálló 
a hazai felsőoktatási rendszerben. Minden 
hallgatónk részt vesz tanulmányai 
során a kreativitást, kommunikációt és 
személyiséget fejlesztő tréningeken.

16 évvel ezelőtt legfeljebb álmodoztunk arról, 
hogy 2017-ben már
 � közel 80-féle képzést kínálunk majd  
4 területen, 2 karon, 2 városban;

 � hallgatóink száma meghaladja a 6500-at;
 � 1200, számukra szakmai gyakorlatot 
biztosító vállalati partnerrel fogunk 
kapcsolatban állni;

 � külföldi partneregyetemeink száma 
meghaladja a 170-et, amelyek 300-nál is 
több ösztöndíjas lehetőséget biztosítanak;

 � közel 90 különböző országból fognak 
hozzánk külföldi hallgatók érkezni, akiknek 
köszönhetően igazán nemzetközivé válik  
a légkör épületeinkben.

Ezek első látásra csupán hangzatos számoknak 
tűnnek – számunkra azonban sokkal fonto-
sabb az, ami mögötte van: a lehetőségek 
széles skálája, amivel minden hallgatónk élhet  
a Metropolitan Egyetemen végzett tanulmá-

nyai alatt  és még azután is. A lehetőségek 
mind-mind hozzájárulnak a későbbi szakmai 
sikerességhez,  használd jól a nálunk töltött 
éveket!

Nagyon sok egykori hallgatónkkal vagyunk  
a mai napig kapcsolatban: sokan az Egyetemen 
dolgoznak oktatóként vagy más pozíciókban, 
vannak, akik különböző projektekben alvál-
lalkozóink, sőt, egyre többen jelennek meg 
gyakorlati helyet vagy állást kínáló vállalati part-
nerként az Egyetem életében. Büszkék vagyunk 
arra, hogy tudásukkal, kreativitásukkal ma már 
sikeres volt hallgatóink ezrei viszik hírünket  
a világban! Minden sikeres, saját szakmai álmát 
megvalósító egykori diákunk annak bizonyíté-
ka számunkra, hogy jó úton járunk. Legyél TE 
is a METU-s közösség tagja!

ÜDVÖZÖLLEK A METU VILÁGÁBAN,
SOK SIKERT A SAJÁT UTADHOZ!

Dr. habil. Vass László CSc
rektor, főiskolai tanár

REKTORI KÖSZÖNTŐ

TALÁLD MEG AZ UTAD 
A METU-N!

VÉGZETT HALLGATÓINK
ÜZENIK NEKED

„Elég sok jó emlékem van, nem véletlenül maradtam itt.  
Igazából 1-2 hónapot tudtam távol lenni a METU-tól.”
Peter Natália

„Annyira sok élmény van, hogy nem is tudom, hogy  
a körépületi menzás történetek vagy HÖK-irodás sztorik  
a legjobbak…”
Fodor Luca Erna

„Szerintem nem is lehet igazán elszakadni a METU-tól,  
5 évet voltam itt, abszolút jó volt itt: ez az utolsó 2 év 
is mesteren, meg előtte lis.”
Trencsényi Ádám

„Én mindig nagyon szívesen jöttem tanulni is, és a társaság,  
a környezet mindig visszavár, úgyhogy állandóan jövök 
vissza: egyrészt tanítani is most már, másrészt pedig  
a barátságok ide kötnek.”
Siska Mátyás



54

MONSZPORT VIVIEN
Képi ábrázolás
„Tetszik ahogy a tanárok  
mentorálnak bennünket.”

HULKÓ ÁRON
Kommunikáció és  
médiatudomány
„A HÖK tagja vagyok.”

KÁROLY RÓBERT
Kereskedelem és marketing
„Lételemem a közösség.”

SZÜCS ADRIENN
Turizmus és vendéglátás
„Élj a lehetőségekkel  
az Egyetemen!”

OROSZ ENIKŐ
Pénzügy és számvitel
„Szerintem eléggé  
hallgatócentrikusak  
a tanárok.”

BERTA ADRIENN
Kereskedelem és marketing
„Szuper, hogy egy nyitott  
közösséghez tartozhatok.”

KOVÁCS MÁTÉ
Turizmus  
és vendéglátás
„Egy energiabomba 
vagyok, a gasztronómia 
érdekel.”

GÁBOR BABETT
Turizmus és vendéglátás
„Álmom egy saját kávézó.”

TAKÁCS BÁLINT
Kommunikáció és 
médatudomány
„Saját YouTube 
csatornám van.” 

Kommunikáció

Üzlet

Turizmus

Művészet

4

CZERÓCZKI MÓR
Mozgóképművész
„Gyertek, skacok, 
király lesz!”

PANCSA EMESE
Formetervező művész
„A TEDx METU egyik 
előadója vagyok.” BALÁZS ESZTER

Kézműves tárgykultúra
„Szeretem a családias légkört.”

KUN PETRA
Kommunikáció 
és médiatudomány
„Itt a kreatív feladatmegoldást 
értékelik.”

BIRÓ ANIKÓ
Gazdálkodás és menedzsment
„A Marketing Hallgatói Team  
a második családom.”

KÁTAI ANNA
Kézműves tárgykultúra
„Az alkotás számomra önkifejezés.”

TÓTH ESZTER
Animáció
„Rajzfilmrajzoló
szeretnék lenni.”

MOHOS MÁRTON
Fotográfia
„Szenvedélyem a fotózás.”

GRANOVER ATTILA
Környezetkultúra
„A kedvenc munkám a Marionett 
söröző tervezése.”

BOGNÁR MARTIN
Média design
„Itt sok mindenbe 
belekóstolhatok.”

SZAKOS DÁNIEL
Tervezőgrafika
„Kedvencem a betűtervezés. 
Tipochonder vagyok.”

5



76

KREATÍV
GONDOLKODÁST

FEJLESZTÜNK

VÉGZETT
HALLGATÓINK

91%-A 
3 HÓNAPON

BELÜL
ELHELYEZKEDIK

A TANDÍJ NÁLUNK
MINDEN LÉNYEGES

KÖLTSÉGET
TARTALMAZ

 � ez napjaink egyik legfontosabb 
munkaeszköze

 � a kreatív gondolkodás fejleszthető - egyedi 
szemlélettel, speciális módszerekkel, 
támogató légkörrel várunk

 � egyedülálló tréningrendszert hoztunk 
létre, hogy fejlesszük kommunikációs 
készségedet és kreatív gondolkodásodat

 � nyelvtanulási  
lehetőség

 � a METU egyedülálló  
képességfejlesztő 
tréningsorozata

 � e-jegyzetek
 � szaktantermek, 
számítástechnikai  
termek használata

 � könyvtárhasználat
 � karrierépítő  
szolgáltatások

 � tanulmányi, életviteli, 
esélyegyenlőségi 
tanácsadás

 � 500 gyakornoki pozíció / szemeszter
 �1200 vállalati partner
 � már az egyetem alatt bekapcsolódhatsz 
a szakmai életbe - csatlakozz szakmai 
műhelyeinkhez vagy hallgatói  
csoportjainkhoz és szerezz gyakorlati 
tudást valós projektekben!

 � duális képzés: szakmai gyakorlat  
ÉS pénzkereset már az egyetem  
1. napjától
 � elismert gyakorlati szakemberektől 
tanulhatsz: sikeres vállalatvezetők,  
üzletemberek, tanácsadók,  
neves művészek

MIÉRT A METU?  �12-féle nyelven tanulhatsz  
az alapképzésben

 � nemzetközi környezet: angol nyelvű 
tárgyak és specializációk

 � angol nyelvű képzések: angol 
nyelvű diplomát kapsz,  
az egyetemi évek  
alatt napi szinten gyakorolhatod  
a szaknyelvet

 � 5 kontinens közel 170 
partneregyetemén tanulhatsz 
külföldi ösztöndíjjal

 � KITEX és TOEIC nyelvvizsgát  
is szerezhetsz

 � modern épületek, kellemes környezet, magas technikai felszereltség
 � több, mint 800 PC és Mac, nyelvi laborok, művészeti stúdiók  
és műhelyek, smart táblák, multimédiás könyvtárak, WiFi

 � campusaink közlekedési csomópontok közelében vannak
 � pezsgő hallgatói élet
 � nemzetközi környezet: hallgatóink 90 különböző országból érkeztek

 �33 alapképzés,
 �16 mesterképzés,
 � 8 felsőoktatási szakképzés,
 �22 szakirányú továbbképzés  
a kommunikáció, üzlet,  
turizmus, művészet területén

 � KarrierCentrumunk felkészít  
a diploma utáni életre is, 
segítünk, hogy megtaláld  
a helyed a munkaerőpiacon

 � gyors és kényelmes elektronikus 
tanulmányi ügyintézés, 
személyes ügyfélfogadás, 
ingyenes szakkönyvtárak, 
e-jegyzetek

 � pénzkereseti lehetőség saját 
diákmunka szövetkezetünkön 
keresztül

 � a KarrierCentrum állásközvetítő 
portálja segít megtalálni  
az álom-állásodat

JÓ IDE
JÁRNI

HALLGATÓINK 
80%-A

KÖZÉP- VAGY 
FELSŐSZINTEN

BESZÉL ANGOLUL,
MIRE KÉZHEZ

KAPJA
A DIPLOMÁJÁT 

SOKFÉLE KÉPZÉS,
SZÁMTALAN

LEHETŐSÉG VÁR

TÖRŐDÜNK
HALLGATÓINKKAL!
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METU KREATÍV PROGRAM 

Legyél Te a közös nevező!
Ösztönözzük azokat a hallgatóinkat, akik fontos szerepet játszanak 
a közösségi életben. A METU-s közösség érdekében tervezett kreatív tevékeny-
séget, alkotást, problémamegoldást akár félmillió forinttal támogatjuk. 

METROPOLITAN STARTUP PROGRAM 

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

Inspirál, ösztönöz és közösséget formál. Számunkra fontos, hogy ösztönözzük 
hallgatóinkat a lehetőségek kihasználására. Ugyanilyen fontos, hogy megadjuk  
a támogatást céljaid eléréséhez. 

8

ÖSZTÖNDÍJAINK

TOVÁBBI 
ÖSZTÖNDÍJAINK
ÉS TÁMOGATÁSAINK:

 � Rendszeres szociális ösztöndíj
 � Alaptámogatás frissen felvett 
hallgatók részére

 � Rendkívüli szociális ösztöndíj
 � Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 
intézményi része

 � Külföldi hallgatók miniszteri 
ösztöndíja

 �Tanulmányi ösztöndíj
 � Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
(korábbi nevén Köztársasági 
ösztöndíj)

 � Közéleti ösztöndíj
 �Tudományos és szakmai ösztöndíj
 � Sport ösztöndíj

 � Metropolitan szakmai és kulturális 
támogatás

 � Metropolitan – TATA ösztöndíj  
a Nemzetközi gazdálkodási 
szakon

 � METU tanulmányi ösztöndíj
 � Hallgatói munkadíj

A tájékoztatás nem teljes körű.  
Ösztöndíjainkról bővebben  
a www.metropolitan.hu 
oldalon olvashatsz.

9

VÁLTSD VALÓRA ÁLMAIDAT!
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A KREATÍV GONDOLKODÁSRÓL 

Ahhoz, hogy eredményesek legyünk  
az életben, a munkánkban vagy egy adott 
feladat megoldásában, kreatív gondolko-
dásra van szükség. Az információk kia-
padhatatlan forrásához bárki hozzáférhet. 
Hogy mit kezdj velük, és hogyan? Nos, itt 
dől el, kiből lesz sikeres és eredményes 
szereplő. 

Napjainkra ez a fajta kreativitás lett 
az egyik legfontosabb munkaeszköz.  

A kreativitás korábban elsajátított isme-
retek, tapasztalatok között teremt olyan 
kapcsolatot, ami új, szokatlan és bizonyí-
tottan értékes, hasznos gondolat, meg-
oldás, ötlet megszületését eredményezi. 
Sokan úgy érzik, ők nem kreatívak, nem 
elég tehetségesek újat alkotni. Ez nem így 
van. Miért?

A KREATÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTHETŐ
Gyakorlás révén mindenki jobbá válhat benne. 
Mi segítünk ebben. Hogyan?

Tudtad, hogy a világ 10 legkeresettebb szakmája 6 éve még nem is 
létezett? 
Tudod, milyen lesz a munkaerőpiac, mire végzel? 

Mi tudjuk, hogy egy folyamatosan változó, megújuló világra kell felkészítenünk Téged. Olyan tudással és képességekkel vértezünk fel, 
amelyekkel sikerrel tudsz alkalmazkodni választott szakmád kihívásaihoz. Mert a kreatív gondolkodás fejleszthető. Ezért a szakmai 
alapok mellett a legnagyobb hangsúlyt kreatív gondolkodásod és kommunikációs képességeid fejlesztésére helyezzük. 

 �Már évkezdéskor találkozol készségfejlesztő 
programunkkal. A közösségépítő, játékos 
feladatok során megtapasztalod és meg- 
érted a kreativitás fontosságát. 
 �Az országban egyedülálló tréningprogra-
munkkal minden félévben más területen 
fejlesztheted készségeidet és kreatív gon-
dolkodásodat. Megtanítunk arra, hogy ne 
add fel a válasz keresését, vállald fel a koc-
kázatot, merj hibázni a megoldáshoz vezető 
úton! 
 �A mindennapokban a képességfejlesztést 
oktatási módszereink is segítik, például  
a projekt módszer, ahol csoportokban dol-
goztok fel egy témát. Ennek során meg-
tanulhatod, hogyan lehet az elsajátított 
ismereteket a gyakorlatban is alkalmazni és 
másokkal hatékonyan együttműködni. 
 �Szakspecifikus fejlesztő tárgyakon keresztül 
is folytathatod a kreatív gondolkodás elsa-
játítását, mint a Kreatív írás, Reklámtervezés, 
Játékanimáció vagy a klasszikus rajztanítás 
kereteit felborító Kreatív rajzstúdium. 
 � Folyamatosan ötleteid megvalósítására ösz-
tönzünk, amelyhez StartUp Programunk és 
Kreatív Programunk kiemelt támogatást 
nyújt. 

VAN EGY JÓ ÖTLETED? A METROPOLITAN 
DÍJAZZA A KREATIVITÁST! 
A Metropolitan Kreatív Program a legizgal-
masabb, a közösség számára hasznos, építő 
jellegű, kreatív ötleteket díjazza. Eddig már 
10 ötlet nyert olyan témákban, mint a „Prezi 
szakkör”, „Önvédelmi képzéssorozat” vagy a 

„Légy nyitottabb, légy nemzetközibb” kezde-
ményezés. A programnak köszönhetően indult 
el a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő 
hallgatókat tömörítő Szakkollégium is. A leg-
jobb kezdeményezések akár félmillió forintos 
támogatásban részesülnek. 

ÁLMODJ NAGYOT! SEGÍTÜNK, 
HOGY LEGJOBB ÜZLETI ÖTLETEID 
MEGVALÓSULHASSANAK! 
A Metropolitan StartUp Program a hallgatóink 
innovatív, értékteremtő üzleti projektötleteinek 
megvalósítását támogatja akár 1 000 000 Ft  
értékben. Eddig olyan kreatív ötletek érdemel-
ték ki a zsűri elismerését, mint a pizzamarke-
ting szolgáltatás, a Nemundir online szerepjá-
ték vagy Gottlieb Réka saját divatmárkájának 
létrehozása. 

BŐVEBBEN:
metropolitan.hu/kreativprogram
metropolitan.hu/startup 

KÉSZÜLJ FEL A MUNKA VILÁGÁRA! 
A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
A KREATÍV GONDOLKODÁS TANULHATÓ, FEJLESZTHETŐ.

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉGEK A METU!

 � személyre szabott képességfejlesztés 
 � tréninghét az oktatási rendben 
 � tréningek: Együttműködés fejlesztése, Karrier Start, Médiumok kezelése, Személyes  
márkaépítés, Tárgyalástechnika és kifogáskezelés, Újságírói készségfejlesztés,  
Üzleti prezentáció

A kommunikációs és együttműködési kész-
ségek, valamint a kreatív gondolkodás fej-
lesztésének egyik leghatékonyabb módszere  
a tréning. Kompetencia-fejlesztő programunk 
az országban egyedülálló, amelyben minden 
hallgatónk részt vesz. A tréningek gyakorlatai, 
a személyes kontaktus, a csoportmunka más 
nézőpont kialakítására ad lehetőséget.

A tréning a tapasztalati tanulásra helyezi  
a hangsúlyt, ahol kis létszámú csoportokban 
szituációs gyakorlatokkal, csoportos és egyéni 
feladatokkal sajátíthatod el például az együtt-
működés, a kommunikáció, a prezentáció,  
a tárgyalástechnika eredményességét fejlesztő 
módszereket és a kreatív gondolkodás fejlesz-
tésének eszközeit.

„Eddig tartottam az olyan szituációktól, ahol 
mások elé kellett kiállni, de itt megtanultam  
a helyes módszereket, és így magabiztosabban 
fogok például állásinterjúra menni.”
Takács Gergely
végzett hallgató

OKTATÓINK, TRÉNEREINK
Pszichológusok, szociológusok, közgazdászok, 
újságírók, logopédusok, illetve egyéb speciális 
képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szak-
emberek, akik az adott témát a résztvevőket  
aktivizálva, sokszor játékos módon dolgozzák 
fel.

„Gyakornokot szívesen fogadunk, ha szeret 
dolgozni, talpraesett, magabiztos, tud pre-
zentálni, tárgyalni - mondják a munkaadók. 
Ilyenkor megnyugszom, mert trénerként tu-
dom, mindezekre megtanítjuk hallgatóinkat,  
a KarrierCentrum vezetőjeként pedig látom 
sikerüket a munkaerőpiacon”.
Major Szilvia,
a KarrierCentrum vezetője,
TréningKözpont vezetője, tréner

EGYEDÜLÁLLÓ
TRÉNINGRENDSZER
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Szoros a kapcsolatunk a munkáltatókkal, a cé-
gek és volt hallgatóink visszajelzései alapján 
alakítjuk karrierépítési programunkat. A leg-
fontosabb munkáltatói elvárások a pályakez-
dők felé: a dolgozni akarás, a kommunikációs 
készség, a kreatív gondolkodás, a probléma-
megoldó képesség, a csapatmunkára való  
alkalmasság, önállóság, tanulási hajlandóság 
és persze a nyelvismeret. A METU minden 
lehetőséget megad, hogy felkészülj ezekre  
a követelményekre. 

KIEMELT 
KARRIERSZOLGÁLTATÁSAINK
 �Tréningek, amik segítenek felkészülni  
a munkavégzés kihívásaira.
 �Tehetséggondozó műhelyek, ahol 
mélyebben is foglalkozhatsz egy-egy 
területtel, valós feladatok megoldásában 
vehetsz részt. A szakmai műhelyek 
média, marketing, gazdasági és turisztikai 
területen működnek.
 � Életpálya-tervezés tantárgy:  
A saját szakmai céljaid meghatározásában, 
portfóliód összeállításában támogatunk és  
a LinkedIn-oldalad elkészítésében is 
segítünk.

 �KarrierTréning: A gyakorlatban is 
megtudhatod, milyen egy állásinterjú.
 �Metropolitan Doors: Az Egyetem 
karriernapja, ahol interaktív programokon 
és multinacionális cégek, bankok, kis- és 
középvállalkozások, nonprofit szervezetek 
előadásain vehetsz részt és megtudhatod, 
hogyan kezdheted el pályafutásodat 
ezeknél a cégeknél.
 � Shadow program: Less be leendő 
munkahelyedre egy napra! Egy neves 
cég vezetője mellett tölthetsz el egy napot, 
hogy megtapasztalhasd, hogyan telik egy 
napja.
 �+ rendezvénysorozat

 � Business+ Ha érdekel az üzlet világa.
 � HR+ Az emberi erőforrás menedzsment 
gyakorlati kérdéseiről beszélgethetsz  
a meghívott előadókkal.

 � Kommunikáció+ Beszélgetéssorozat 
szakemberekkel a kommunikáció aktuális 
trendjeiről.

 � Marketing+ A marketing szakma 
képviselőivel találkozhatsz, akik  
a marketing, reklám és PR világának 
érdekességeit mutatják be.

 � Menedzsment+ Ha szeretnél betekintést 
nyerni egy nagyobb cég működésébe, 
akkor itt megteheted!

 � Művész+ A meghívott előadók minden 
alkalommal egy-egy érdekes témát járnak 
körül.

 � Turizmus+ Aktuális szakmai információkat 
ismerhetsz meg a turizmussal és  
a vendéglátással kapcsolatban.

HOGYAN SEGÍTJÜK  
A GYAKORLATSZERZÉST?

 �Gyakorlatias órák: kiscsoportos 
munkavégzés, projektalapú feladatok 
szimulálják a munkahelyi szituációkat,  
hogy megtanulj együttműködni, 
csoportban dolgozni.

 �KarrierTanácsadás: ahol megtanulhatsz 
portfólió alapon önéletrajzot írni, 
megtanulhatsz ütős önéletrajzot és 
motivációs levelet írni.
 � Szakmai csoportok: a Marketing 
Hallgatói Team, a PR Hallgatói Team és 
a Tehetség Műhelyek tagjaként valós 
projektekben vehetsz részt. Ha pedig  
a rádiózás és az újságírás iránt érdeklődsz, 
akkor speciálkollégiumok keretében kapsz 
szakmai támogatást. Ha a nemzetközi 
kapcsolatok világa érdekel, akkor pedig  
a Szakkollégiumban a helyed.
 �Oktatói projektek: az Egyetem 
oktatóinak órákon kívüli munkáiban, 
kutatásaiban vehetnek részt a vállalkozó 
kedvű hallgatók.
 � Radio METU: az Egyetem hallgatói rádiója, 
folyamatos gyakorlati lehetőséget biztosít.
 �Tudományos Diákkör (TDK):  
a műhelymunka során tudományos, 
kutatási gyakorlatot szerezhetsz.
 � Ezen felül a mindennapokban sok 
vendégelőadó, szakmai háttérrel 
rendelkező oktatók, szakmai 
tanulmányutak, szállodalátogatások  
és sok színes szakmai program vár.

KARRIERÉPÍTÉS DIPLOMA UTÁN
 �Mester- és szakirányú továbbképzések 
Végzett hallgatóink a METU mind  
a négy képzési területén folytathatják 
tanulmányaikat, melyet kedvezményekkel  
is támogatunk. 
 �Az Egyetem KarrierPortálján több, mint 
1200 hazai és külföldi cég van jelen, hogy 
megtaláld a számodra legmegfelelőbb 
gyakornoki, diákmunka- és álláslehetőséget. 

ISMERD MEG, HOGYAN ÉPÍTJÜK VELED A KARRIEREDET!

Karriered építése már a felsőoktatási 
intézmény kiválasztásakor elkezdődik. 
Már első METU-s napodon a jövődet 
írod, ehhez számtalan lehetőséget 
biztosítunk, amivel előnyt szerezhetsz 
a munkaerőpiacon. A karrierépítés 
összetett folyamat: része a megfele-
lő fakultatív tantárgyak kiválasztása, 
a szakmai életbe való bekapcsoló-
dás, a képességfejlesztő tréningek,  
a nyelvtanulási és -gyakorlási lehető-
ségek, valamint a kapcsolatépítés és  
az állásinterjúra való felkészülés. 

KARRIERÉPÍTÉS
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A METU-n a képzési program szerves része a szakmai gyakor-
lat, melynek során valódi munkakörnyezetben készülhetsz fel  
a munkaerő-piaci elvárásokra. A szakmai gyakorlati helyen nélkü-
lözhetetlen szakmai kapcsolatokat építhetsz ki, sőt,  a jól végzett 
gyakorlat révén akár az első munkahelyedet is megszerezheted. 

ÉPÍTSD A KARRIEREDET!

VÉGZETT HALLGATÓINK

91%-A
3 HÓNAPON BELÜL
ELHELYEZKEDIK.SZEMESZTERENKÉNT 

TÖBB MINT

500
GYAKORNOKI 
POZÍCIÓ ÖSSZESEN TÖBB MINT

1200
VÁLLALATI PARTNER

SZAKMAI GYAKORLAT
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KIEMELT
GYAKORLATI

HELYEK

TURIZMUS
Akvárium Klub / Bonus Party Service /
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. /
Celebi Ground Hangling Hungary /
Neckermann Utazási Iroda / TUI Utazási 
Iroda/ Vista Utazási Iroda

KERESKEDELEM, SZOLGÁLTATÁS
AVIS / Ghibli Szállítmányozási Kft. / Hungexpo / 
IBM Hungary SSC / Magyar Posta / Magyar  
Telekom / Microsoft / Starbucks / SPAR /  
TATA Consultancy Services / Telenor /  
Vodafone Magyarország / Waberer’s

NONPROFIT, SZAKMAI SZERVEZET
Amnesty International / Angol nyelvű Színház 
Közhasznú Alapítvány / Habitat for Humanity 
Magyarország / Magyar Marketing Szövetség / 
Magyar Reklámszövetség / Magyar Turisztikai  
Ügynökség Zrt. / MediaGo Alapítvány /  
Országos Mentőszolgálat / UNICEF

KÖZIGAZGATÁS
Közigazgatási és Elektronikus  
Közszolgáltatások Központi Hivatala / 
Magyarország Külügyminisztériuma / 
Magyar Országgyűlés Hivatala /  
Nemzeti Agrárgazdasági kamara /  
Nemzeti Befektetési Ügynökség

KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING, PR
Insomnia Reklámügynökség / Leo Burnett 
Reklámügynökség / MarketingCommando / 
McCann Erikson Budapest / MonDay  
Consulting Kft. / Presston Public Relations 
Kft. / Republic Group / Revision Marketing

PÉNZÜGY
Aegon / Budapest Bank / CIB Bank /  
Deloitte / Erste Bank / K&H Bank / 
Raiffeisen Bank / OTP Bank

IPAR
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. /  
Coca-Cola HBC Magyarország / Exxon 
Mobil / GE Hungary / Heineken Hungary / 
Mercedes-Benz Manufacturing /  
MOL Nyrt. / Richter Gedeon Nyrt. /  
Robert Bosch Elektronikai Kft.  

MÉDIA FILM
AMC Networks / BlueDanube Films Kft. /  
HVG Kiadó / Index / InfoRádió /  
MediaWorks Kiadó / MTVA / Origo.hu /  
Origo Film Group Zrt. / PR Herald  
Kommunikációs Ügynökség / RTL Klub /  
TV2 / Umbrella Kreatív Műhely 

MŰVÉSZET
Átrium Film-Színház / Daalarna / 
Design Terminál Nemzeti  
Kreatívipari Központ /  
Európa-Design Hungary Zrt. / 
Magyar Kárpitművészek  
Egyesülete / Printa Kft. /  
Szellemkép Film-és  
Fotóművészeti Alapítvány / 
Szépművészeti Múzeum

SZÁLLODA
Accor-Pannónia Hotels /Airport 
Hotel Budapest / Aquaworld 
Hotel és Élményfürdő / Boscolo 
New York Palace Hotel / Danubius 
Hotels Group / Four Seasons Hotel 
Gresham Palace / Hilton Budapest 
City / Corinthia Hotel Budapest /  
Hungest Hotels - Hotel Forrás / 
InterContinental Budapest /  
Kempinski Hotel Corvinus  
Budapest / Mellow Mood Group
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NÁLUNK
12 NYELVEN
FEJLESZTHETED
NYELVTUDÁSODAT.

közép- vagy felsőszinten 
beszél angolul, mire
kézhez kapja diplomáját.

HALLGATÓINK

80%-a
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.) 

 � 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 nyelven. Ezen nyelvekből 
indítunk középfokú nyelvvizsga előkészítő 
kurzusokat is.

 � Emellett kínálunk kezdő arab, görög, japán, 
kínai, orosz, portugál és svéd nyelvórákat is. 

 � Az Erasmus és más csereprogramok 
keretében érkező és nemzetközi hallgatóink 
figyelmébe ajánljuk a magyar, mint idegen 
nyelv tárgyat, valamint az angol oktatási 
nyelven tartott egyéb nyelvórákat. 

 � 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; European Marketing, 
Global Commercial Management, 
International Event and Hospitality 
Management. 

 � 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 
honlapján.

NYELVTANULÁS



1918

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 Metropolitan részt vesz olyan nemzetközi 
programokban, mint például a Campus Mundi 
vagy az Erasmus+, 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 verse-
nyeken, 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 közel 90 országból 
érkező külföldi hallgatónak és az Erasmus 
program helyi képviselőinek köszönhetően 
helyben is megtapasztalhatod a nemzetközi 
közeget. 
Legyél része a nemzetközi pezsgésnek!

KÜLFÖLDI PARTNEREINK
 � Ausztria /5
 � Belgium /5
 � Brazília /3
 � Bulgária /6
 � Chile /1
 � Csehország /4
 � Dánia /2
 � Dél-afrikai Köztársaság /1
 � Egyesült Királyság /1
 � Észtország /1
 � Finnország /2
 � Franciaország /12
 � Görögország /1
 � Hollandia /5
 � Horvátország /3
 � India /7
 � Írország /1
 � Izrael /1
 � Japán /2
 � Kazahsztán /2

 � Kína /4
 � Koreai Köztársaság /4
 � Lengyelország /13
 � Lettország /1
 � Litvánia /3
 � Luxemburg /1
 � Mexikó /2
 � Németország /11
 � Olaszország /6
 � Oroszország /1
 � Peru /1
 � Portugália /8
 � Románia /4
 � Spanyolország /15
 � Svájc /2
 � Szerbia /1
 � Szlovákia /1
 � Szlovénia /3
 � Tajvan /1
 � Törökország /18
 � Ukrajna /1
 � USA /4
 � Vietnám /1

Partneregyetemeink folyamatosan bővülő 
listájátmegtalálod a weboldalunkon:  
metropolitan.hu/rolunk
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NEMZETKÖZI
LEHETŐSÉGEK

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJJAL
5 KONTINENS

KÜLFÖLDI HALLGATÓINK
KÖZEL 90
KÜLÖNBÖZŐ ORSZÁGBÓL
ÉRKEZNEK

TÖBB MINT 170 
PARTNEREGYETEMÉN
TANULHATSZ
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KÖZÖSSÉGI ÉLET
A METU-N

Újdonsült hallgatóként rögtön a mélyvízbe 
kerülsz: nem elég csak beülni az órákra, 
megtanulni az anyagot és követni az 
utasításokat – önállóvá kell válnod és 
egyénileg is keresned kell a lehetőségeket. 
Ezekből rengeteg vár, csak győzz választani! 
Lehetőséged van csatlakozni:
 � a Radio METU online rádióhoz, ahol 
kipróbálhatod magadat műsorvezetőként, 
zenei szerkesztőként;

 � a külügyi téren országosan is élenjáró ESN 
Metropolitan-hez;

 � a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő 
hallgatókat tömörítő Szakkollégiumhoz;

 � az egyetemi rendezvényszervezést és 
marketingkommunikációt segítő Marketing 
Hallgatói Teamhez és a Művész Hallgatói 
Teamhez;

 � és persze az ernyőszervhez, a Hallgatói 
Önkormányzathoz! 

Úgy alakítjuk az ötleteinket és programjainkat, 
hogy segítsünk Téged a döntések meghoza-
talában, felhívjuk a figyelmedet a legfonto-
sabb információkra, közéleti, tanulmányi és 
karrierépítési témákban. Ott vagyunk, mikor 
az érdekeidet védjük, javaslatokat teszünk  
a vezetőség felé, erősítjük az Egyetem belső 
kommunikációját. Segítünk a szociális és tanul-
mányi ügyekben, megteszünk mindent, hogy 
fellendítsük a sport- és a kulturális életet is. 
Egymást érik a tájékoztató fórumok, az éjszakai 
életbe kalauzoló bulik, a magas- és tömeg-
kultúrából villantó programok, sportedzések,  
a közös élmények. 

Ne hagyd, hogy nélküled teljenek el az egyete-
mi éveid! Tartozz csapatba, indíts új kezdemé-
nyezést, erősítsd a régieket, szerezz meghatá-
rozó kapcsolati tőkét és tapasztalatot, végezz 
társadalmi munkát, és erősítsd a METU-s dip-
lomád értékét! 

Élj a METU-n! 
Hallgatói Önkormányzat 

KREATÍV 
KÖZÖSSÉGET 
FEJLESZTÜNK.
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Nagy Lajos király úti campus

1148 Budapest,  
Nagy Lajos király útja 1-9.

kommunikáció, üzlet, turizmus képzések

Örs vezér tér

az Egyetem előtt

busz, troli, HÉV, metró, villamos

büfé, étterem, étel-ital automaták

központi könyvtár, helyben olvasás, tanulás

fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,  
METU-s ajándéktárgyak

parkosított kert, csocsóasztal a büfében

 � nagyelőadó: 4 db
 � szemináriumi terem: 31 db
 � 6 számítástechnika terem,
 � szabadon használható terminálok, 
 � WiFi

Radio METU stúdió

Egressy úti campus

1149 Budapest, Egressy út 178/G 

Örs vezér tér

az Egyetem előtt

busz, troli, villamos

büfé, étterem

tantermek, szaktantermek
 � tornaterem
 � 3 szemináriumi terem
 � számítástechnika terem, 
 � WiFi
 � vendéglátóipari szaktanterem,  
500 négyzetméteres tankonyha 

OKTATÁSI 
HELYSZÍNEK

BUDAPEST

Metropolitan Hódmezővásárhelyi Regionális 
Tudásközpont

6800 Hódmezővásárhely, Városház utca 1. 

Polgármesteri Hivatal mellett

az Egyetem környékén

tároló az épület előtt

busz, vasút

Városi Könyvtár 
(kölcsönzés, munkaállomások)

 � számítástechnika terem 
szabadon használható terminálok 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Partnereink révén jelenleg 11 kollégiumban és diákszállóban ajánlunk hallgatóinknak 
lakhatási lehetőséget Budapesten. Hódmezővásárhelyen a SZOTE kollégiumában 
biztosítunk szállást. 

SZÁLLÁSLEHETŐSÉG

BUDAPEST
Rózsa utcai Művészeti campus

1077 Budapest, Rózsa u. 4-6. 

design és grafikai képzések

Keleti pályaudvar

busz, troli, metró, vasút, villamos

büfé, étel-ital automaták

művészeti szakkönyvtár

műhelyek, stúdiók, szaktantermek
 � kerámia
 � textil
 � divat
 � asztalos
 � ékszer
 � fotóstúdió, fotólabor
 � manuális és digitális szitanyomás,  
rézkarc, litográfia-készítés

 � 3D nyomtató

Rottenbiller utcai Művészeti campus

1077 Budapest, Rottenbiller u. 17-19. 

média és mozgóképes képzések

Keleti pályaudvar

busz, troli, metró, vasút, villamos

étel-ital automaták

műhelyek, stúdiók, szaktantermek
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KÉPZÉSI TERÜLETEINK:

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. Szeretnénk olyan 
ismereteket és szellemiséget átadni, amely-
lyel 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
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KOMMUNIKÁCIÓ

A meghirdetett szakok változhatnak.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
 � Írásművészet
 � Kompetencia-fejlesztő tréner
 � Krízis- és válságkommunikáció, katasztrófa- 
és változáskommunikáció

 � Mediátor – alternatív vitarendezés
 � Multilaterális diplomácia az Európai 
Unióban (Diplomataképzés)

 � Politikai kommunikációs szaktanácsadó
 � Protokoll szaktanácsadó és 
rendezvényszervező

 � Szóvivő és kommunikációs vezető

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 (d)

 � Pénzügy és számvitel (d) 

MESTERSZAKOK:
 � Vállalkozásfejlesztés
 � Vezetés és szervezés

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK:
 � Gazdálkodási és menedzsment
 � Kereskedelem és marketing

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEK:
 � BSc in Business Administration and 
Management (d)

 � BSc in Commerce and Marketing (d)

 � BSc in Finance and Accounting
 � BSc in International Business  
Economics (d)

 � MSc in Business Development
 � MSc in Management and Leadership
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ÜZLET

A „d” betűvel jelölt szakok duális képzési formában is indulnak.
A duális képzésről bővebben a 30-31. oldalon olvashatsz. 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
 � Coach – üzleti edző
 � Executive MBA – Digitális marketing
 � Executive MBA – Public Relations
 � Executive MBA – Stratégiai marketing
 � Executive MBA for IT
 � Executive MBA for Turnaround 
menedzsment

 � Könyvmenedzsment
 � Kreatív event menedzsment
 � OD – szervezetfejlesztési tanácsadó
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A turizmus lényege az, hogy mit ad az em-
bereknek: a szabadidőért cserébe élményt 
nyújt. A képzésen is élményt nyújtunk szá-
modra, hiszen színes, érdekes szakmára 
készítünk fel. 
Átfogóan megismertetünk a turizmus tel-
jes spektrumával, köztük olyan speciális 
képzéseket is kínálunk, mint az UNESCO 
világörökségekkel foglalkozó kurzusai. Te 
készen állsz a kalandra? 

A „d” betűvel jelölt szakok duális képzési formában is indulnak.
A duális képzésről bővebben a 30-31. oldalon olvashatsz. 

ALAPSZAKOK:
 � Turizmus-vendéglátás (d) 
 � 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 (d) 

 � MSc in Tourism Management
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TURIZMUS

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
 � Borturisztikai szaktanácsadó

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

AMI TETSZIK A VILÁGBÓL - MUTASD MEG MÁSOKNAK IS! 
AMI NEM TETSZIK – VÁLTOZTASD MEG!

Művészeti képzéseink szakirányairól,
specializációiról bővebben a 66-67. oldalon olvashatsz.

ALAPSZAKOK:
 � Animáció 
 � Designkultúra
 � Fotográfia 
 � Képalkotás
 � Kézműves tárgykultúra 
 � Környezetkultúra
 �Média design
 � Televíziós műsorkészítő
 � Tervezőgrafika

MESTERSZAKOK:
 � Animáció 
 � Design- és művészetmenedzsment 
 � Divat- és textiltervezés 
 � Építőművész
 � Formatervező művész 
 � Televíziós műsorkészítő
 � Tervezőgrafika

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS:
 � Televíziós műsorkészítő 

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEK:
 � BA in Animation
 � BA in Environmental Design
 � BA in Graphic Design
 � BA in Media Design
 � BA in Photography
 � BA in Visual Representation
 � MA in Graphic Design
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MŰVÉSZET

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK:
 � Belsőépítészeti
 � Divat- és luxusmárka-menedzsment
 � Tipográfus
 � Új média grafikus
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OUR PROGRAMS IN ENGLISH
 � BA in Animation
 � BA in Communication and Media Science 
 � 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 Development
 � MSc in Management and Leadership
 � MSc in Tourism Management

„We breathe in our first language, and swim 
in our second.”
Adam Gopnik,
American writer and essayist

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

A METU-n külföldön is elismert angol nyelvű 
diplomája a hazai munkaerőpiacon versenye-
lőny, nemzetközi viszonylatban pedig lehető-
ség arra, hogy megtaláld a hozzád legjobban 
illő munkát. Az angol nyelvű képzéseinken a 
legmagasabb szinten sajátíthatod el leendő 
karriered szaknyelvét, nemzetközi légkörben 
tanulhatsz, külföldi barátokat és kapcsolato-
kat szerezhetsz. Új perspektívák, karrierlehe-
tőségek, gyorsabb elhelyezkedés nemzetközi 
diplomával. 

Jó, ha tudod, hogy sok olyan szektor van, ahol 
a munkakörök többségében ma már elvárás  
a  legalább középfokú nyelvtudás. Ilyenek 
például: szolgáltatók központok (SSC-k), 
beszerzés, logisztika, vendéglátás és idegen-
forgalom, bank és biztosítás, kereskedelem, 
pénzügy és számvitel. Ezeken a területeken 
felsőfokú nyelvtudással jelentősen növekedhet 
a fizetésed. (mennyitkeresel.hu, 2016) 

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 ensures widespread 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.

SZERETNÉL KÜLFÖLDÖN DOLGOZNI  
VAGY ITTHON MULTINACIONÁLIS KÖRNYEZETBEN? 

PROGRAMS IN ENGLISH 
ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEINK
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MI AZ A DUÁLIS KÉPZÉS?
A duális képzés az alapképzés egy fajtája, jó-
val több szakmai gyakorlattal, hiszen vezető 
cégeknél leszel gyakornok az első naptól.  
A lényege, hogy az egyetemi képzés ideje 
alatt egy vállalatnál helyezkedsz el, akiknél évi  
22 hétig dolgozva munkatapasztalatot szerzel  
a szakmádban, fizetésért cserében. Angol nyel-
ven jelenleg csak a METU-n indul duális képzés. 

MIÉRT ELŐNYÖS 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 végez-
hetsz és építheted a karrieredet 

 � a képzési idő végén jó eséllyel munka-
ajánlatot 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, felépítésé-
ben 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, vizs-
gaidőszakokban a cégeknél leszel szakmai 
gyakorlaton. 

MILYEN SZAKON VÁLASZTHATSZ 
DUÁLIS KÉPZÉSI FORMÁT? 
 � Emberi erőforrások 
 � Gazdálkodási és menedzsment – magyar  
és angol nyelven is 

 � Kereskedelem és marketing – magyar  
és angol nyelven is 

 � Nemzetközi gazdálkodás
 � Pénzügy és számvitel
 � Turizmus-vendéglátás – magyar és angol 
nyelven is 

„A duális képzés legnagyobb előnyét abban 
látom a szakma tényleges megtanulásán  
kívül, hogy 
 � a legnevesebb cégeknél tanulhatunk, ami 
már eleve lépéselőny,

 � nem felsőbbévesként kell gyakorlati órák 
letöltésére valahol céget keresnünk, hanem 
már a lehető legjobb vállalatnál vagyunk,

 � nagyobb és elismert vállalkozás magasabb 
színvonalú, többoldalú és hosszabb távú 
tanulásra ad lehetőséget a duális képzésen 
keresztül, 

 � jó munkaerőként a tanulmányok 
végeztével akár munkalehetőséget is 
biztosíthat számunkra.”

Tóth Alexandra,
duális képzésben tanuló hallgató

PÉLDÁUL MILYEN CÉGEKNÉL 
SZEREZHETSZ SZAKMAI  
GYAKORLATOT?

SZAKMAI MUNKA ÉS PÉNZKERESET AZ EGYETEM ELSŐ NAPJÁTÓL

DUÁLIS ALAPKÉPZÉSEINK
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ALAPKÉPZÉSEK

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK

EMBERI ERŐFORRÁSOK
GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
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A kommunikáció és a különböző médiumok alap-
vető szereplői életünknek - nélkülözhetetlenek  
a munkában, jelen vannak az élet minden terü-
letén. Szeretnénk olyan ismereteket és a piacon 
egyedülálló szellemiséget átadni, amely integrál-
tan kezeli az online, az elektronikus és a nyom-
tatott médiát. Ezáltal megérted, és felelősséggel 
tudod használni a kommunikáció és a média  
hagyományos és legújabb eszközeit is.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS 
MÉDIATUDOMÁNY
ALAPSZAK

Kun Petra

ha kommunikatív, nyitott, érdeklődő 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.

EZ NEKED  SZÓL...

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Murai András PhD, főiskolai docens

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Bányai Gábor – televíziós producer
 � Fazekas Bence – rendező, operatőr
 � Gócza Anita – újságíró
 � Holló Györgyi – televíziós 
műsorszerkesztő

 � Mucsányi Mariann – újságíró,  
a Kossuth Rádió külső gyártású műsorainak 
főszerkesztője

 � Nagy N. Péter – újságíró, az egykori 
Népszabadság főszerkesztő-helyettese

 � Sas István – reklámfilmrendező, 
reklámpszichológus, címzetes főiskolai 
tanár

 � Siklós András – televíziós műsorszerkesztő
 � Weinwurm Bence – digitális marketing 
szakértő

ŐK IS NÁLUNK VÉGEZTEK
 � Farkas Dávid – sportkommunikációs 
tanácsadó, rádiós újságíró

 � Hó Márton – újságíró, Magyar Narancs, 
Est, origo.hu

 � Horváth Ádám – sorozat-szerkesztő, AXN
 � Marosi Gergely – sportújságíró
 � Mátyus Kati - riporter, MR1 - Kossuth 
rádió

 � Neizer Anita – főszerkesztő, hvg.hu
 � Stiller Ákos – fotóriporter, hvg.hu
 � Váczi István – Junior Prima-díjas újságíró, 
rovatvezető, Figyelő

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS
 � Kommunikáció és médiatudomány 
mesterképzés

SPECIALIZÁCIÓK:
 � Integrált média
 � PR, reklám, marketing
 � International Communication  
(angol nyelven)

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el. 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK: 
 � sajtóreferensként, szóvivőként, közösségi 
média menedzserként, újságíróként, 
szerkesztőként

 � PR, reklám és marketing munkakörökben
 � kommunikációs menedzserként nemzetközi 
környezetben

FŐBB TÉMAKÖRÖK, TÁRGYAK: 
Reklám- és médiatervezés; Társadalomismeret; 
Kommunikációs ismeretek; Hálózati 
kommunikáció; Multimédiás eszközhasználat; 
Kreatív kommunikáció; Marketing alapok; 
Médiapiac és médiajog; Együttműködést 
fejlesztő tréning; Public relations elmélet  
és gyakorlat

A KÉPZÉS SORÁN KIEMELT 
SZEREPET KAP: 
 � a kreatív kommunikáció oktatása:  
írás-, beszéd- és problémamegoldó-
készség, 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 
megközelítése, a médiaeszközök 
használatának elsajátítása (pl. Photoshop, 
vágási alapismeretek, kamerahasználat 
alapjai)

GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK  
AZ OKTATÁS FOLYAMÁN:
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 mű-
hely hallgatói akár országos médiumokban is  
publikálhatnak. 

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. 

Képzési idő: 6 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven: 290.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 290.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Levelező:
 � magyar nyelven: 240.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség: 
Kommunikátor

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
ALAPSZAK

A nemzetközi szakemberek széleskö-
rű és naprakész politikai, gazdasági 
és uniós ismeretekkel rendelkeznek. 
Nem csak eligazodnak a gyorsan 
változó nemzetközi viszonyokban, de 
befolyásolni is tudják jövőnket. Meg-
tanítunk áttekinteni az egyre táguló 
globális tájképet, és megtalálni benne 
a lehetőségeket.

Precious Amaewhule

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK: 
az Egyetem széleskörű hazai és külföldi  
oktatási tapasztalatokkal rendelkező saját  
oktatói, valamint külső elismert gyakorló szak-
értők a diplomácia, a nemzetközi üzleti és kul-
turális élet területeiről.

SIKEREK
 � László Lilla hallgatónk 2015-ben első,  
2017-ben második helyezést ért el 
az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Társadalomtudományi 
Szekciójában Nemzetközi Tanulmányok 
témakörben.

 � László Lilla vezetésével egy négyfős csapat 
megalapította a nemzetközi kapcsolatok 
iránt érdeklődő hallgatókat összefogó 
Szakkollégiumot, a METU Kreatív 
Programjának támogatásával.

 � A szak hallgatóiból álló csapat 2015-ben 
első, 2016-ban harmadik, 2017-ben 
második helyezést 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 
működését lehet megtanulni. Aki megérti egy 
korszak szellemét, később bármilyen irányba is 
indul, könnyebben célba ér.” 
Dr. Csanády Márton PhD, 
főiskolai tanár, szakvezető

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

EZ NEKED  SZÓL...

SPECIALIZÁCIÓ: 
 � Diplomacy and International 
Communication (angol nyelven)

 � Európai Uniós források felhasználása

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén 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: 
Nemzetközi gazdaságtan; Nemzetközi 
jog; Nemzetközi kapcsolatok és politikai 
szervezetek; Globalizáció és világgazdasági 
régiók; EU integrációs ismeretek, EU 
szakpolitikák; EU politikai rendszere; 
Diplomáciatörténet; International Protocol and 
Etiquette; International Negotiation Techniques

GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK 
AZ OKTATÁS FOLYAMÁN:
METU Szakkollégium
Az 2015-ben megalakult hallgatói csoport 
feladata, hogy megszólítsa és összefogja azo-
kat a hallgatókat, akik különös érdeklődéssel 
követik a nemzetközi kapcsolatok világát, kar-
rierjük szempontjából pedig elengedhetetlen 
a szakmai ismeretek közösségi szintű meg-
szerzése. 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  
tettek tanulmányi látogatást. Vendégül látták  
Schöpflin György professzort, az Európai  
Parlament képviselőjét, jártak a budapesti  
Finn Nagykövetségen, valamint két saját  
szervezésű szakmai konferencián mutatták be  
a kutatási eredményeiket.

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

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Csanády Márton PhD, főiskolai tanár

Képzési idő: 6 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven: 290.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 290.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Levelező: 
 � magyar nyelven: 270.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség: 
Nemzetközi kapcsolatok szakértő

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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A cégek, szervezetek legértékesebb 
erőforrása a jól felkészült, motivált 
munkatárs. Egy jól képzett munkatárs 
megtalálása, megtartása igazi kihí-
vás, ráadásul mindezt alaposan meg-
fűszerezik a generációs kérdések is.  
Ezen kérdések megoldásán dolgoznak  
a HR szakemberek, akik a munkaerő 
toborzásáért, a megfelelő munkatársak  
kiválasztásáért, fejlesztéséért, megfe-
lelő vállalati karrier- és juttatási rend-
szerek tervezéséért és működtetéséért  
felelősek.

EMBERI 
ERŐFORRÁSOK
ALAPSZAK

Lénárt Ivonn

„A csapból is az folyik, hogy egy fejlődésben 
érdekelt cégnek meg kell szereznie és meg kell 
tudni tartania a tehetségeket, a munkatársait. 
Ez a feladat nem lehetetlen, de nem is olyan 
egyszerű, hogy fizessünk nekik sokat és akkor 
minden rendben lesz. Hogy mégis hogyan 
lehet ezt megvalósítani hatékonyan, ennek 
a tudományát az Emberi erőforrások szakon 
bárki megtanulhatja. Egy olyan gyakorlatori-
entált képzésben, mint a Metropolitané, nem 
csak a mögöttes modellek, de a gyakorlat is 
elsajátítható.” 
Németh Gergely,
munka- és szervezetpszichológus,  
a Corporate Values Szervezetfejlesztési és  
Vezetési tanácsadó Kft. ügyvezető partnere 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉS: 
 � Vezetés és szervezés mesterszak

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK: 
Hallgatóink HR-gyakornokok voltak többek 
közt itt: Aon Hewitt, Best Western Hotel 
Hungaria, Csodák Palotája, Danubius Hotels, 
Develor, Ernst & Young, Hilton Budapest,  
Kupon Világ, MediaGo alapítvány, Művészetek 
Palotája, Radisson Hotels

ha szeretsz emberekkel foglalkozni, ha érdekel a pszichológia, ha kíváncsi vagy, hogy mi motiválja az embereket a munkában, karrierben és az üzletben. 
Ha szeretsz fejlődni, és ha a jövőben szeretnél hozzájárulni mások fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Legyél te a siker motorja: Válaszd a HR utat!

EZ NEKED  SZÓL...

SPECIALIZÁCIÓK: 
 � HR gazdálkodás
 � HR kommunikáció

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
 � cégek, szervezetek emberierőforrás- 
gazdálkodásáért felelős munkatársaként

 � cégek, szervezetek képzés-fejlesztés  
területének munkatársaként

 � HR-tanácsadóként a következő területeken: 
toborzás, kiválasztás, képzés-fejlesztés, 
ösztönzés, teljesítmény-értékelés,  
munkaügyi kapcsolatok

FŐBB TÁRGYAK, 
ISMERETKÖRÖK: 
Munkaerő-piaci ismeretek; Pszichológia;  
Emberi erőforrás menedzsment; Személyes 
márkaépítés tréning; Munkajog; Emberi  
erőforrás esettanulmányok; Személyügyi  
tevékenységek, kompetencia és ösztönzésme-
nedzsment; Szervezet és munkapszichológia; 
Vezetés és szervezés; Szervezeti magatartás

A KÉPZÉS SORÁN KIEMELT 
SZEREPET KAP:
 � A gyakorlatias szemlélet jegyében aktív  
piaci tapasztalattal, illetve jelentősebb 
üzleti múlttal rendelkező szakembereket 
vonunk be az oktatásba.

 � A szakmai trendek megismerése: A HR+ 
rendezvénysorozaton az emberi erőforrás 
menedzsment gyakorlati kérdéseiről  
beszélgethetsz a meghívott előadókkal.

 � Intenzív kommunikáció a szak hallgatóival, 
valamint a kapcsolattartás a szak jelenlegi 
és volt hallgatóival (networking), amelynek  
egyik fóruma a HR Student Potential 
Facebook-csoport: facebook.com/groups/
HRspot

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Király Zsolt PhD, egyetemi docens

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Kisházy Gergely – igazságügyi-,  
munka- és szervezetpszichológus

 � Dr. Kiss Pál István CSc – a Friesland 
korábbi közép-európai régióvezetője

 � Major Szilvia – kompetencia-fejlesztő 
tréner, szupervízor, KarrierCentrum  
igazgató, a Metropolitan  
TréningKözpontjának vezetője

 � Prof. Dr. habil. Németh Erzsébet PhD 
– egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék 
igazgató-helyettese, szociálpszichológus

 � Németh Gergely – munka-  
és szervezetpszichológus

 � Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet CSc – 
változás- és válságmenedzsment szakértő, 
tudásmenedzsment szakértő

 � Dr. Papp-Váry Árpád PhD habil. –  
az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar 
dékánja, a Magyar Marketing Szövetség 
alelnöke

Képzési idő: 6+1 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: magyar 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali: 275.000 Ft/félév

Levelező: 230.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Közgazdász emberi erőforrások 
alapképzési szakon

DUÁLIS
KÉPZÉSBEN IS



4140

A sikernek sok összetevője van. Aki üzletem-
berként sikeres szeretne lenni, annak egyszerre  
kell átlátnia a szerteágazó 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 meg-
tanulod azt is, hogyan kell üzleti tárgyaláso-
kat lebonyolítani, és hogyan kell a terveket 
hatékonyan megvalósítani.

GAZDÁLKODÁSI
ÉS MENEDZSMENT
ALAPSZAK

Biró Anikó

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

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Huzdik Katalin PhD, egyetemi docens

ŐK IS NÁLUNK VÉGEZTEK:
 � Nyéki Attila – termékmenedzser,  
Porsche Hungária - AUDI

 � Rapp Gusztáv – Chef de Bar, Platzhirsch 
Bar & Hotel, Zürich 

 � Varga Gábor – értékesítési igazgató,  
Copy General

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK:
 � Vállalkozásfejlesztés mesterszak 
 � Vezetés és szervezés mesterszak
 � Gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási szakképzés

PARTNEREK:

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!

EZ NEKED  SZÓL...

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
 � menedzserként kis- és 
középvállalkozásokban

 � logisztikai szakemberként
 � szakértőként, menedzserként e-business 
területen

 � nemzetközi vállalatoknál, különösen  
az angol nyelvű képzésen résztvevők 
esetében

 � startup cégeknél

FŐBB TANTÁRGYAK: 
Üzleti informatika; Vezetés és szervezés; Emberi  
erőforrás gazdálkodás; Vállalati pénzügyek; 
Számvitel; Stratégiai tervezés; Projektme-
nedzsment; ERP rendszerek; Bevezetés  
az e-businessbe; Üzleti prezentáció

MIBEN EGYEDI A KÉPZÉSÜNK:
 � kreatív iparági esettanulmányokon 
keresztül mutatjuk be a legjobb példákat 

 � szimulált vállalati környezetben 
gyakorolhatnak hallgatóink  
a legmodernebb üzleti informatikai 
támogatás mellett

 � versenyképes IT ismeretek
 � angolul is tanulható tantárgyak 
 � stratégiai partnerség a Fiatal Vállalkozók 
Országos Szövetségével

 � fakultatív programok a kapcsolat-  
és tapasztalatszerzési lehetőségek 
előremozdítására

GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK:
European Brains Made on Campus (EBMC) 
üzleti verseny
A Business Cup szimulációs verseny során 
valós cégek valós innovatív lehetőségeivel 
foglalkozhatsz. Szükséged lesz a benned rejlő 
kreativitásra, a marketing és üzleti modellezési 
képességeidre, 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!

DUÁLIS
KÉPZÉSBEN IS

SPECIALIZÁCIÓK:
 � E-business menedzsment
 � Kis- és középvállalkozási
 � Logisztika
 � International Advertising (angol nyelven,  
a Coventry University által validált program)

 � International Business (angol nyelven,  
a Coventry University által validált program)

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Képzési idő: 6+1 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven: 305.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 305.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Levelező:
 � magyar nyelven: 230.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 230.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Távoktatás:
 � magyar nyelven: 230.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Közgazdász gazdálkodási és 
menedzsment szakon 

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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KERESKEDELEM
ÉS MARKETING
ALAPSZAK

Marketingre az élet minden területén 
szükség van: márkák vesznek körül  
a mindennapjainkban, befolyásolják 
döntéseinket. Sokszor csak akkor lehe-
tünk sikeresek, ha magunkat is el tud-
juk adni. Ezen a szakon olyan alapvető  
üzleti és gazdasági ismereteket kap-
hatsz, amelyek segítenek eligazodni 
ebben a világban. Marketing, keres-
kedelem, értékesítés, e-business, kom-
munikáció, reklám és PR: mind olyan 
ágak, melyek nyitva állnak előtted.

Berta Adrienn

Marketing Műhely
Lehetőség a legmotiváltabb 10-12 hallgatónak, 
hogy egy mester mellett dolgozzanak sokféle 
gyakorlati feladaton, publikáljanak, szakmai 
konferenciákon vegyenek részt. A műhely 
célja, hogy olyan gyakorlati tudással lássa el  
a hallgatókat, ami előnyt jelenthet majd  
a megfelelő állás megszerzésében. Az elmúlt 
években partnerünk volt az AVIS, a HPS Group 
és a Budapest Party Service is.

Marketing Hallgatói Team
A Marketing és Kommunikációs Igazgatóság  
mellett működő MHT tagjai aktívan részt 
vesznek a kiemelt fontosságú aktivitásokban, 
fontos szereplői az Egyetem vérkeringésének. 
Munkájukkal segítik a METU honlapjának,  
hírleveleinek szerkesztését, versenyek és  
rendezvények szervezését.

Marketing+ rendezvénysorozat
Ezen a fórumon a szakma képviselőivel  
találkozhatsz, akik a marketing, reklám és PR 
világának érdekességeit mutatják be. Amikor 
csak lehet, volt METU-sokat is hívunk, akik 
pár éve még erre a szakra jártak, most pedig  
nagynevű cégeknél dolgoznak.

Marketing és Média Szaklap
Hallgatóink legjobb írásai megjelenhetnek  
a marketingszakma egyik vezető lapjában  
és online oldalán.

SZAKVEZETŐ: 
Dr. habil. Papp-Váry Árpád PhD,  
az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar  
dékánja, a Magyar Marketing Szövetség  
alelnöke, a „Márkadoktor”

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!

EZ NEKED  SZÓL...

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
 � multinacionális és hazai cégek kereskedelmi 
és marketing osztályainak munkatársaként

 � értékesítőként, sales szakemberként
 � reklámügynökségek és PR-ügynökségek, 
tanácsadó cégek munkatársaként

 � a szaksajtó képviselőjeként
 � kis- és középvállalkozás vezetőjeként,  
marketingeseként

 � startup vállalkozóként
 � nonprofit szektorban

FŐBB TANTÁRGYAK: 
Kreatív gondolkodás a marketingben; Keres-
kedelem gazdaságtana; Marketing alapok; 
Integrált marketingkommunikáció; Márkázás 
nemzetközi környezetben; Piackutatás; Public  
Relations elmélet és gyakorlat; Reklám-és  
médiatervezés; Digitális marketing; Reklámpszi-
chológia; Rendezvényszervezés; Kisvállalati  
marketing 

GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK 
AZ OKTATÁS FOLYAMÁN: 
Kisvállalati marketing tantárgy 
Az oktatás a MarketingCommando-val kö-
zösen zajlik. 2014-ben például a feladatot  
a diákoknak a Príma üzletlánc adta, többszáz-
ezer forintos díjazással a legjobbaknak. Azóta 
hallgatóink dolgoztak többek között a Lupa 
Tó projekt, a Beerides vagy a Vitamin szalon 
marketingjén is.

Startup előadássorozat és versenyek
Az IE Smart program keretében, a Budapesti  
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal együtt-
működve rendszeres előadásokat és versenye-
ket szervezünk. A győztes csapatok Német-
országban, illetve Szlovákiában vettek részt 
kreatív tréningen.

SPECIALIZÁCIÓK:
 � E-business menedzsment
 � European marketing (angol nyelven)
 � International Advertising (angol nyelven,  
a Coventry University által validált program)

 � Kis- és középvállalkozási
 � Logisztika
 � Reklám és PR

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Képzési idő: 6+1 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven: 305.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 305.000 Ft/félév  
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Levelező:
 � magyar nyelven: 230.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 230.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Megszerezhető végzettség:      
Közgazdász kereskedelem és 
marketing szakon

DUÁLIS
KÉPZÉSBEN IS

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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ŐK IS NÁLUNK VÉGEZTEK:
 � Bonyhádi Gábor – alapító,  
markmyprofessor.com, Lamirez.com

 � Galambos Dániel – webnyeremeny.hu
 � Kovács-Gajdács János – a One on One 
PR-ügynökség vezetője

 � Körtvély Adrienne – az ILINX divatmárka 
alapítója

 � Rácz Felix – Felix Promotion

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK:
 � Kereskedelem és marketing felsőoktatási 
szakképzés

 � Vállalkozásfejlesztés mesterszak

SIKEREINK
 � 2012-ben 1. helyezés a Vodafone Nagy 
Ötlet Kreatív Diákversenyén

 � 2012-ben a top5 csapatból 3 a METU-t 
képviselte az Országos Média  
Diákversenyen 

 � 2015-ben Digital Marketing Students of the 
Year díj a Morpheus Cup digitális startup 
Európa-bajnokságon

PARTNEREINK:

„A BKF vagyis most már Metropolitan egy 
olyan hely, ahol a maximumot tudod kihozni  
magadból, a lehetőségek adottak! Marketing, 
pr, kommunikáció - minden, amit itt tanultam,  
tökéletes alapot adott mind a valós üzleti  
életben, mind pedig a későbbi mesterkép-
zésben való helytálláshoz! Kreativitás, üzlet, 
gyakorlatias gondolkodásmód - két diplomát 
is szereztem itt, ami életem egyik legjobb  
döntése volt!”
Vincze Dávid,
korábbi METU-s hallgató,  
az Emerald PR tanácsadója

„Ha valakit nem csak  
a szigorú számok, a köz- 
gazdaságtan érdekel, de 
szeretne mögé nézni  
a dolgoknak, megismerni 
a mélyebb folyamatokat, 
akkor ajánlom a Keres-
kedelem és marketing 
szakot. A Metropolitan-
en nemcsak az tanulható  
meg, miként kell egy 
marketingtervet elkészí-

teni, hanem az is, hogyan kell azt prezentálni, 
miként kell jól kommunikálni.”

Dr. habil. Papp-Váry Árpád PhD, 
főiskolai tanár, szakvezető, 
a diákok által három alkalommal 
megválasztva: „Az év oktatója”,  
a Magyar Marketing Szövetség alelnöke

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Csarnai Marianna – a MediaSales  
ügyvezetője, digitális marketing szakértő

 � Dr. Dér Csaba Dezső PhD – főiskolai 
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)

 � Duca Andrea – a HD Group ügyvezető 
partnere

 � Janata Kriszta – a Marketing Commando  
vezető tanácsadója, címzetes főiskolai 
docens

 � Jákó Eszter – a METU marketing- és 
kommunikációs vezérigazgató-helyettese, 
az MMSZ és a Marketing és Média szaklap 
rangsora alapján az ország top50  
marketing vezetőjének egyike

 � Máté-Csóti Janka – az Uniomedia 
PR-ügynökség online kommunikációs 
igazgatója, korábban az Egyetem Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke

 � Perlaky-Papp József – pr-stratégia,  
kríziskommunikációs szakértő

 � Dr. Rekettye Gábor PhD, a londoni 
Middlesex Egyetemen végzett marketing-
kommunikációs szakértő

 � Sas István – reklámfilmrendező,  
reklámpszichológus, a METU címzetes 
főiskolai tanára, a Cannes-i Reklámfesztiválon 
legtöbb díjat nyert szakember

 � Szűcs Gergely – műsorvezető, moderátor, 
ceremóniamester, Facebook Live szakértő, 
korábban az Egyetem Hallgatói  
Önkormányzatának elnöke

 � Takács Ervin Bence – az MTVA  
műsorvezetője
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A magyar gazdaság közvetlenül  
kötődik az európai és az ezen kívüli  
gazdasági térségekhez. Nagy szüksé-
günk van olyan közgazdászokra, akik 
képesek a nemzetközi üzleti világban 
eligazodni, valamint azok lehetőségeit  
értelmezni és használni. A METU-n  
mindent biztosítunk ahhoz, hogy  
magabiztos szakmai nyelvtudást, 
gyakorlati tájékozottságot és széles-
körű, a nemzetközi összefüggéseken  
alapuló üzleti ismereteket szerezz.  
Multinacionális vállalati kapcsolatrend-
szerünknek köszönhetően első kézből 
tapasztalhatod meg a nemzetközi 
üzleti világot.

NEMZETKÖZI 
GAZDÁLKODÁS
ALAPSZAK

Melissa Mujawo 

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK:
 � Vállalkozásfejlesztés mesterszak 
 � Vezetés és szervezés mesterszak

PARTNER: 
TATA Consultancy Services

„Az álmom, hogy egyszer egy nagy nemzetközi  
szervezetnél dolgozhassak külföldön. 
Tanulmányaim során sokrétű ismereteket  
szereztem ahhoz, hogy a későbbiekben meg-
alapozott döntéseket hozhassak a munkám-
ban, 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

ha mindig is nemzetközi környezetben 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.

EZ NEKED  SZÓL...

FŐBB TANTÁRGYAK: 
EU integrációs ismeretek; EU szakpolitikák;  
Globalizáció és világgazdasági régiók; Külgazda-
sági stratégia és nemzetközi versenyképesség;  
Logisztika; Marketing alapok; Menedzsment 
ismeretek; Nemzetközi gazdaságtan; Nem-
zetközi kereskedelmi és pénzügyi ismeretek; 
Tárgyalástechnika

MIBEN EGYEDI A KÉPZÉSÜNK:
 � Segítjük hallgatóinkat abban, hogy minél 
szélesebb nyelvismerettel és gyakorlati  
tapasztalattal léphessenek a munkaerő-
piacra.

 � A gyakorlati ismeretek erősítése érdekében 
szorosan együttműködünk a TATA 
Consultancy Services Budapesten működő 
multinacionális szolgáltató vállalattal, 
valamint más, a nemzetközi üzleti 
környezetben megjelenő partnerekkel.

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

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Dr. Friedmann Viktor PhD, szaktitkár, 
főiskolai docens

 � Dr. Kiss Ferenc PhD, egyetemi docens, 
tudományos rektorhelyettes, vállalati infor-
matikai szakértő

 � A TATA Consultancy Services Limited 
vezető munkatársai

 � A Budapesti Kereskedelmi és  
Iparkamara szakemberei

 � A Változás- és Válságmenedzserek 
Országos Egyesülete vezetői

METROPOLITAN-TATA 
ÖSZTÖNDÍJ
A világ egyik legnagyobb technológiai 
szolgáltató 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.

SPECIALIZÁCIÓK: 
 � Global Commercial Management  
(angol nyelven)

 � 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, 
projektvezetőjeként, tárgyalójaként

 � nemzetközi gazdasági és politikai 
szervezeteknél

 � állami gazdasági és diplomáciai 
szervezeteknél

 � gazdasági újságíróként

Képzési idő: 6+1 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven: 305.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 305.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Megszerezhető végzettség:      
Közgazdász nemzetközi gazdálkodás 
alapképzés szakon 

DUÁLIS
KÉPZÉSBEN IS

ANGOLUL
IS TANULHATOD



4948

A pénz természete izgalmas. 
A képzésen oktatott pénzügyi 
kultúrának és elemző látás-
módnak köszönhetően képessé  
válsz arra, hogy átlásd a hazai  
és nemzetközi pénzügyi fo-
lyamatokat. Megismertetünk  
a korszerű pénzügyi szoftverek-
kel, melyek nélkülözhetetlenek 
korunk legdinamikusabban 
fejlődő ágazata, az e-business 
megértéséhez. Ismerni fogod 
a befektetés, finanszírozás, 
adózás minden titkát, képes 
leszel megszervezni, kézben 
tartani egy vállalkozás pénz-
ügyi, számviteli és adózási  
folyamatait.

PÉNZÜGY ÉS
SZÁMVITEL
ALAPSZAK

Orosz Enikő 

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK: 
 � Dr. Huzdik Katalin PhD – egyetemi 
docens, a Gazdálkodási és menedzsment 
szak vezetője

 � Dr. Kiss Ferenc PhD – egyetemi docens, 
tudományos rektorhelyettes, vállalati 
informatikai szakértő

 � Dr. Kolozsi Pál Péter PhD – az Állami 
Számvevőszék számvevő tanácsosa,  
a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsági 
tagja

 � Prof. Dr. habil. Németh Erzsébet PhD 
– egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék 
igazgatóhelyettese, a Pénzügyi Szemle 
felelős szerkesztője

 � Prof. Dr. habil. Noszkay Erzsébet 
CSc – BKIK Tanácsadó Osztály alelnöke, 
a Válságmenedzserek Országos 
Egyesületének elnöke

 � Dr. habil. Papp-Váry Árpád PhD –  
az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar 
dékánja, a Magyar Marketing Szövetség 
alelnöke

 � Dr. Sisak Balázs PhD – a Magyar Nemzeti 
Bank vezető szakértője

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK, 
OKTATÁSI HELYSZÍNEK:

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!

EZ NEKED  SZÓL...

FŐBB TANTÁRGYAK, 
ISMERETKÖRÖK:
Adózási ismeretek; Biztosítási ismeretek;  
Kontrolling; Banküzemtan; Projektek finanszí-
rozása; Befektetések elemzése; Nemzetközi 
számvitel; Nemzetközi pénzügyek; Gazdasági 
elemzés; Pénzügyi és számviteli informatika

MIBEN EGYEDI A KÉPZÉSÜNK:
 � Kiemelt hangsúlyt helyezünk a pénzügyi 
informatika oktatására, mert a pénzügyek 
minden területe informatikai eszközöket, 
szoftvereket alkalmaz (számvitel, adó- 
és más bevallások, riportok készítése, 
vállalatirányítási és döntéstámogató 
rendszerek). Célunk,  
hogy hallgatóink 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.

 � Kiemelt figyelmet fordítunk a pénzügyi 
terület folyamatosan változó szabályainak, 
környezetének, trendjeinek követésére, 
hogy hallgatóink mindig naprakész 
tudással rendelkezzenek.  
Ezt a piaci környezetben is aktív, magas 
színvonalú oktatói csapat garantálja. 

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

SZAKVEZETŐ: 
Dr. habil. Széles Zsuzsanna, egyetemi 
docens, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, 
pénzügyi-számviteli szakellenőr, a Magyar 
Értékelemzők Társaságának alelnöke

SPECIALIZÁCIÓK:
 � Pénzügy
 � Számvitel

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
 � Hazai és nemzetközi pénzügyi szolgáltató 
vállalatok (bankszektor, értékpapír-
kereskedelem, befektetés, biztosítók)

 � Multinacionális tanácsadó, könyvvizsgáló 
cégek

 � Vállalati pénzügyi, számviteli terület
 � Könyvelés, adótanácsadás
 � Költségvetési intézmények (NAV, Állami 
Számvevőszék, Nemzetgazdasági 
Minisztérium, nagyobb önkormányzatok 
hivatalai)

Képzési idő: 6+1 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: magyar vagy angol

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven: 245.000 Ft/félév
 � angol nyelven: 245.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Levelező:
 � magyar nyelven: 230.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Közgazdász pénzügy és számvitel 
szakon 

DUÁLIS
KÉPZÉSBEN IS

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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A turizmus-vendéglátás mindössze  
két szó, mégis ezernyi jelentése 
van, olyan sokrétű. Nem véletlenül  
az egyik legnépszerűbb szak Ma-
gyarországon: komplex, élményekkel 
teli, emberközpontú szakma. A sok 
apró részterület megismerése mel-
lett megtanítunk arra, hogyan lásd  
a nagy egész működését rendszer-
ben. Innentől már rajtad múlik, hogy 
végül merre indulsz el a specializáci-
ók útján: a vendéglátásban, szállo-
daiparban, rendezvényszervezésben, 
vagy akár az egészségturizmusban 
keresed majd a hazai és nemzetközi 
lehetőségeket.

TURIZMUS-
VENDÉGLÁTÁS
ALAPSZAK

Kovács Máté 

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Dr. Behringer Zsuzsanna – főiskolai 
docens, a Magyar Turizmus ZRt. korábbi 
kutatási igazgatója

 � Dr. Faragó Hilda – az Országos 
Idegenforgalmi Hivatal korábbi titkára

 � Köves Tamás – a Magyar 
Rendezvényszervezők Szövetségének 
korábbi elnöke

 � Dr. Puczkó László PhD – egyetemi 
docens, a Turisztikai Tanácsadók 
Szövetségének korábbi elnöke,  
a The Tourism Observatory for Health, 
Wellness and Spa alapítója

 � Dr. Ruszinkó Ádám – főiskolai docens, 
korábbi turizmusért felelős helyettes 
államtitkár

 � Dr. Simon András – a Magyar Utazási 
Irodák Szövetségének alelnöke

 � Dr. Melanie Smith PhD – egyetemi 
docens, az angol nyelvű program 
szekvezetője, az Association for Tourism 
and Leisure Education korábbi elnöke

ŐK IS NÁLUNK VÉGEZTEK: 
 � Barlow Anthony – tulajdonos, BudNight 
rendezvényszervező cég 

 � Benda Attila – vezető, ProFamily Travel 
utazási Iroda

 � Cseh Márton – ügyvezető, Pincesor Bt.
 � Juhász Szabolcs – a Magyar Turisztikai 
Ügynökség egészségturizmusért felelős 
igazgatója

 � Kovács Péter – tulajdonos, BudNight 
rendezvényszervező cég

 � Lévai Jolina – Executive Floor&Lounge, 
Hotel Hilton Budapest

 � Slemmer Ádám – a Vakfolt című film 
rendezője és forgatókönyvírója

KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEK:
 � Turizmus-menedzsment mesterképzés
 � Turizmus-vendéglátás felsőoktatási 
szakképzés

KIEMELT PARTNEREK:

ha szeretsz emberekkel foglalkozni, utazni, ha kreatív, jó problémamegoldó és szervező vagy, ha kiválóan kommunikálsz, szívesen tanulsz idegen  
nyelveket és nem riadsz vissza a kihívásoktól, itt a helyed! Érdeklődj, tájékozódj, legyél nyitott!

EZ NEKED  SZÓL...

 � gyógy- és wellnessfürdőkben menedzseri 
munkakörökben

 � helyi, térségi és állami turizmusirányításban
 � konferencia- és rendezvényszervezőként
 � kulturális- és sportlétesítményeknél 
középvezetői munkakörben

 � saját turisztikai/szabadidős vállalkozás 
vezetőjeként

 � szállodásként, szállodákban középvezetői 
munkakörökben

 � települések, térségek turisztikai 
menedzsereként

 � utazásszervezőként
 � vendéglátóegység menedzsereként

FŐBB TANTÁRGYAK: 
Turizmus és szabadidő; Vendéglátó és gaszt-
ronómiai ismeretek; Szállodai gazdálkodás  
és menedzsment; Utazási irodai gazdál-
kodás és menedzsment; Turizmusföldrajz; 
Konferenciaszervezés technikája; Gyógyhely  
fejlesztés és menedzsment; 

GYAKORLATI LEHETŐSÉGEK 
AZ OKTATÁS SORÁN:

 � Példakép Program: A Példakép Program 
díját elnyerő hallgató végigkísérheti 
egy elismert szakember munkanapját, 
bevezetést nyerhet a szakma rejtelmeibe.

 � Az Év Turisztikai Ígérete: A program 
résztvevői szakmai feladatokat oldanak 
meg. Aki a legjobbnak bizonyul, különleges 
szakmai gyakorlati és fejlődési lehetőségek 
közül választhat.

 � Turizmus Műhely: A műhely szakmai 
munkájában részt vevő hallgatók összetett 
iparági kérdésekre keresnek válaszokat.  
Az elmúlt években többek között  
a Hungexpo Zrt., a KidsOasis Kft. és  
a Magyar Turizmus Zrt. számára végeztek 
elemzéseket.

 � Turizmus+ szakmai programsorozat:  
A beszélgetések során sikeres és befolyásos 
szakmabeliek szakmai különlegességeket, 
technikákat és példákat ismertetnek meg 
az érdeklődőkkel.

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Kulcsár Noémi PhD, főiskolai docens

SPECIALIZÁCIÓK
 � Egészségturizmus 
 � Gasztronómia 
 � Nemzetközi szálloda menedzsment 
(magyar és angol nyelven) 

 � Rendezvény- és hivatásturizmus 
 � International Event and Hospitality 
Management (angol nyelven, a Coventry 
University által validált program)

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
 � desztinációmenedzsment szervezet 
munkatársaként

Képzési idő: 6+1 félév

Képzési helyszín: 
Budapest vagy Hódmezővásárhely  

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven:

 � Budapest 280.000 Ft/félév
 � Hódmezővásárhely  
218.000 Ft/félév

 � angol nyelven: 
 � Budapest 280.000 Ft/félév 
+110.000 Ft/félév idegen nyelvi 
hozzájárulás

Levelező:
 � magyar nyelven:

 � Budapest 230.000 Ft/félév
 � Hódmezővásárhely  
198.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Közgazdász turizmus-vendéglátás 
szakon 

DUÁLIS
KÉPZÉSBEN IS

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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Egy jó vezetőnek a magas szintű kommunikációs  
tudás elengedhetetlen eszköze. A médiatudományi 
szakembereknek pedig egyenesen kötelező. Ezért olyan 
áttekintő látás- és gondolkodásmódot, tudásegyüttest  
adunk át a képzésen, mellyel meghatározó szerepet 
tölthetsz be a társadalmi kommunikáció legkülön-
félébb területein. Hangsúlyosan foglalkozunk mind  
a társadalmi jelenségek és a médiaesemények elem-
zésének módszereivel, mind a kultúrák közötti kom-
munikáció aktuális kérdéseivel.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
MÉDIATUDOMÁNY 
MESTERSZAK

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Murai András PhD, főiskolai docens

FŐBB TANTÁRGYAK, 
ISMERETKÖRÖK:
A médiaszabályozás elméletei; Média- és  
kultúrakutatás; Identitás- és másságelméletek;  
A személyközi kommunikáció hatásmechaniz-
musai; A kommunikáció kognitív megközelí-
tése; Nemzetközi szervezetek és kapcsolatok;  
Új média elméletek; A médiaműfajok elmélete 
és története; Médiakonvergencia és digitali-
záció; Multimédia és webdesign; Közösségi 
média marketing

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Bányai Gábor – televíziós producer
 � Holló Györgyi – televíziós  
műsorszerkesztő

 � Prof. Dr. habil. Kepes András DLA – 
egyetemi tanár, Táncsics Mihály-díjas és 
Pulitzer-emlékdíjas újságíró, író, televíziós 
műsorkészítő

 � Prof. Dr. habil. Németh Erzsébet PhD 
– egyetemi tanár, az Állami Számvevőszék 
igazgató-helyettese, szociálpszichológus 

 � Orbán Sándor – újságíró, a Dél-Kelet 
Európai Nonprofit Médiaközpontok  
Hálózatának vezetője

 � Siklós András – televíziós műsorszerkesztő
 � Weinwurm Bence – digitális marketing 
szakértő

ha magas szinten akarod érteni az új médiumok és a digitális technológiák működését, jól kommunikálsz több nyelven is és érdekel a kultúrák közötti 
kommunikáció.

EZ NEKED  SZÓL...

NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ 
SPECIALIZÁCIÓN

„kommunikációs kultúrtolmácsokat” képzünk, 
akik a nemzetközi üzleti, társadalmi, kulturális 
kapcsolatok területein szervező, irányító mun-
kaköröket fognak ellátni. A képzésen kiemelt 
hangsúlyt kap a kultúraközi ismeretek és az in-
terkulturális kompetenciák fejlesztése, a nem-
zetközi politikai és szervezeti kommunikáció.

Elhelyezkedési lehetőségek:
 � multinacionális cégek kommunikációs 
vezetőjeként, tanácsadójaként 

 � nemzetközi kapcsolatokért felelős munka-
társként

 � kulturális és oktatási intézmények munka-
társaként

 � társadalmi kommunikációban érdekelt in-
tézmények, intézetek, tanácsadó-vállalatok 
munkatársaként

ÚJ MÉDIA SPECIALIZÁCIÓN 
olyan médiaelméleti szakemberek végeznek, 
akik megállják a helyüket online és elektroni-
kus médiumok, vállalatok, kutatóintézetek,  
médiaelemző és közvélemény-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  
nyilvánosság és az új technológiák kapcsolata, 
a médiahasználat vizsgálata. 

Elhelyezkedési lehetőségek
 � tömegtájékoztatásban, médiumoknál
 � médiakutatóként kutatóintézeteknél, kuta-
tócégeknél 

 � médiaelméleti szakemberként vállalatoknál, 
közigazgatási szerveknél 

 � társadalmi kommunikációban érdekelt in-
tézmények, intézetek, tanácsadó vállalatok 
munkatársaként

SPECIALIZÁCIÓK: 
 � Nemzetközi kommunikáció 
 � Új média

Az egyes specializációk megfelelő létszám 
esetén indulnak el.

Képzési idő: 4 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 370.000 Ft/félév

 � angol nyelven: 
 � államilag támogatott
 � önköltséges: 470.000 Ft/félév

Levelező:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 370.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Okleveles kommunikáció- és 
médiaszakértő 

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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A vállalkozások fejlesztése és változási  
folyamatai komplex képességeket igé-
nyelnek. A szak hallgatójaként nem csak 
az innováció elméleti és módszertani 
ismereteit sajátíthatod el, hanem üzleti 
ismereteidet is bővítheted projektveze-
tési, elemző és értékelő módszerekkel, 
valamint üzleti kommunikációs és tár-
gyalási technikákkal. Segítünk megérte-
ni a vállalati gazdálkodás összefüggéseit 
és kölcsönhatásait, hogy a hazai vagy  
a nemzetközi gazdasági élet különböző  
területein közép- vagy felsővezetői  
feladatokat láthass el.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 
MESTERSZAK

 � Dr. Kiss Ferenc PhD - egyetemi docens, 
e-business menedzsment szakértő

 � Dr. Krémer András PhD – főiskolai tanár, 
szervezetfejlesztés, szervezeti mediátor

 � Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet 
CSc – professor emerita, változás- 
és válságmenedzsment 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 legnagyobb élvezettel 
kell tennünk, máris sínen vagyunk,  
és senkinek sincs igazán esélye,  
hogy letérítsen erről a pályáról.”
Richard Branson,
a Virgin cégcsoport alapítója,  
az egyik leghíresebb vállalkozó

„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 legendás vezetője

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

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

EZ NEKED  SZÓL...

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 külön-
böző országos kutatásokba kapcsolódhatsz 
be, illetve iparági megrendelések keretében 
vizsgálhatod
 � miként formálja a jövő technológiáit  
a nagyvállalatok és a tudomány 
műhelyeinek az együttműködése;

 � hogyan építhető be az innováció a 
vállalkozások mindennapi életébe;

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

 � A képzés ideje alatt lehetőséged 
lesz a különböző üzleti lehetőségek 
kidolgozására és megvalósítására, valamint 
a saját vállalkozásod előkészítésére.

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Huzdik Katalin PhD, egyetemi docens

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Erdeiné Dr. habil. Késmárki-Gally 
Szilvia PhD – főiskolai tanár

 � Dr. Horváth Attila PhD – főiskolai docens, 
e-business menedzsment szakértő,  
a Big Fish Internet-technológiai Kft. 
elektronikus fizetések üzletágvezetője

 � Dr. Huzdik Katalin PhD – egyetemi 
docens

 � Janata Kriszta – címzetes főiskolai docens,  
a Marketing Commando vezető 
tanácsadója

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
 � közép- és felsővezetői munkakörök 
betöltése

 � vezetői, menedzseri beosztások 
multinacionális vállalatoknál

 � KKV tanácsadó
 � projektvezetői munkakör
 � üzletfejlesztési munkakör
 � önálló vállalkozások alapítása

Képzési idő: 4 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 398.000 Ft/félév

 � angol nyelven: 
 � államilag támogatott
 � önköltséges: 400.000 Ft/félév

Levelező:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 378.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Okleveles közgazdász, 
vállalkozásfejlesztés szakon 

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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Egy szervezetet vezetni kiemelkedően összetett feladat, legyen szó 
kisvállalkozásról, vagy a közszféra hatalmas szervezeteiről. Ami a két 
végletben közös, hogy magas szinten kell elemezni, tervezni, irányítani, 
a konfliktusokat megoldani és a munkafolyamatokat fenntartani, azaz 
vezetőként viselkedni. Ezt a szemléletet oktatjuk, hogy a legmagasabb 
szinten megálld a helyedet az üzleti tanácsadás valamennyi területén, 
a szervezeti mediátori hivatásgyakorlásban, vagy éppen különböző 
méretű szervezetek vezetőjeként.

VEZETÉS ÉS
SZERVEZÉS 
MESTERSZAK

GYAKORLATI ÉS KUTATÁSI 
LEHETŐSÉGEK:
A szak hallgatójaként megismerheted a veze-
tés és szervezés üzleti és kutatási gyakorlatát. 
Bekapcsolódhatsz a szak mellett működő 
műhelyek magas színvonalú programjaiba, 
kutatásaiba, 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 
Tanácsadói Osztály Tanácsadói Műhely 
programjai

 � Magyar Tudományos Akadémia 
Tudásmenedzsment Munkabizottság 
munkái és rendezvényei

 � Országos Mediációs Egyesület konferenciái 
és szakmai programjai

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Ilyés Csaba PhD, főiskolai docens

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Csákvári Péter – vezetési tanácsadás 
mesterszintű szakértője

 � Erdőhegyi Gábor – üzletviteli tanácsadás 
mesterszintű szakértője

 � Dr. Gulyás Kálmán – mediátor szakértő
 � Dr. Korom Erik PhD – főiskolai tanár, 
okleveles könyvvizsgáló

 � Láncz Gábor – KKV szakértő, TME 
(Turnaround Management Expert)

 � Móriczné Zvornik Csilla – vezetési és  
HR tanácsadó, coach, mediátor

 � Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet CSc – 
professor emerita, tudásmenedzsment és 
válságmenedzsment szakértő

 � Véry Zoltán – kommunikációmenedzsment 
és controlling szakértő

PARTNEREINK:
 � Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
 � MTA GB – Tudásmenedzsment 
és Kommunikációmenedzsment 
Munkabizottságok

 � Országos Mediációs Egyesület
 � Változás- és Válságmenedzserek  
Országos Egyesülete

ha a kihívások embere vagy, kreatív, problémamegoldó, jó tárgyaló, törekszel az innovációra. Várjuk jelentkezésedet, ha kitartó vagy, elkötelezett, 
alkalmas az együttműködésre. Segíts megoldani a vezetők feladatait, az emberek és szervezetek vitás helyzeteit hatékony és békés módszerekkel!

EZ NEKED  SZÓL...

Üzletviteli tanácsadás
Magyarországon és az EU-ban is egyedülál-
ló lehetőségként két szemeszteren át a gya-
korlatban (szervezeti terepen), tanácsadói  
projektben vehetsz részt. A specializáció 
sikeres elvégzése esetén a diploma mellé  
a tanácsadói szakma „Minősített junior üzlet-
viteli tanácsadó” („Qualified Junior Business 
Consultant”) szakmai rangfokozatát is meg-
kaphatod a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara Tanácsadói Osztályától.

Kontrolling és teljesítménymenedzsment
A specializáció biztosítja, hogy megfelelő  
folyamat- és rendszerszemlélettel rendelkezz, 
illetve a legkorszerűbb IT támogatásokat  
sajátíthasd el. A problémák felismerése,  
elemzése és értékelése segítségével megta-
lálhatod akár az üzleti szektor nagy- és KKV 
vállalatainak, akár a nonprofit szektor számára 
a lehető legjobb gyakorlatokat mind kontrol-
lerként, mind vezetőként.

Az egyes specializációk megfelelő létszám  
esetén indulnak el.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK:
 � projektmenedzserként
 � szervezeti viták szakértőjeként
 � üzletemberként, saját cég vezetőjeként
 � üzletviteli tanácsadóként
 � vállalati vezetőként
 � 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;  
Innováció- és tudásmenedzsment; Controlling 
rendszerek; Marketing- és kommunikációme-
nedzsment; Tárgyalástechnikák és konfliktus-
menedzsment

SPECIALIZÁLÓDÁSI 
LEHETŐSÉGEK:
Szervezeti mediátor
A szervezeti mediátorok üzleti és más vitás 
helyzeteket oldanak meg eredményesen  
(bírósági pereskedés, romboló vita nélkül).  
Végzett hallgatóink visszajelzései szerint  
vezetői tevékenységük hatékonysága jelentősen  
javult az itt elsajátított szervezetfejlesztési  
technikákkal és konfliktuskezelési módszerek-
kel. Ha már vezető vagy, vagy azzá szeretnél 
válni, javasoljuk számodra ezt a specializációt. 
Végzettjeink bekerülhetnek az Igazságügyi 
Minisztérium közvetítői (mediátori) névjegy-
zékébe.

Képzési idő: 4 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 398.000 Ft/félév

 � angol nyelven: 
 � államilag támogatott
 � önköltséges: 400.000 Ft/félév

Levelező:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 378.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Okleveles közgazdász, 
vezetés és szervezés szakon 

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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A turizmus-menedzsment képzés nemcsak a turizmus ipar  
jelenlegi, hanem jövőbeni kihívásaira is felkészít. Kifejezetten  
olyan összetett feladatokkal és kérdésekkel találkozhatsz,  
melyek közelebb visznek ahhoz, hogy megismerd a desztináció-  
és örökségmenedzsment, illetve a kreatív élménymenedzs-
ment nemzetközi szinten alkalmazott eszközrendszerét. Ehhez  
kiemelkedő szakemberekkel és a legjobb nemzetközi gyakor-
latokkal segítünk.

TURIZMUS-
MENEDZSMENT 
MESTERSZAK

 � Dr. Hinek Mátyás PhD – főiskolai tanár, 
turisztikai és területfejlesztési tanácsadó, 
projektvezető

 � Dr. Kundi Viktória PhD – a Magyar 
Idegenvezetők Egyesületének alelnöke

 � Dr. Puczkó László PhD – egyetemi 
docens, a Turisztikai Tanácsadók 
Szövetségének korábbi elnöke,  
a The Tourism Observatory for Health, 
Wellness and Spa alapítója

 � Dr. Melanie Smith PhD – egyetemi 
docens, az angol nyelvű program 
szekvezetője, az Association for Tourism 
and Leisure Education korábbi elnöke 

 � kiemelkedő hazai desztinációk vezetői

HALLGATÓI SIKEREINK:
Szakunk hallgatói, Gáspár Bianka, Kraft Anita 
és Stumpf Zsanett III. helyezést értek el a III. 
Országos Városmarketing Versenyen 2014-ben  
a Tokaj desztinációt újrapozícionáló anyagukkal.
2015 I. félévében hallgatóink komplex fejlesztési 
terveket alkottak a hazai világörökségi 
helyszínek számára.

„Az itt eltöltött két év nem csupán a tankönyvek 
bújásáról és a definíciók pontos megtanulásá-
ról szólt. Sokkal inkább egy új nézőpont meg-
ismeréséről és az eszerint való gondolkodás 
elsajátításáról. A képzés végére önkéntelenül 
is elkezdtünk TDM-ben gondolkodni. Többről 
van szó tehát, mint egyfajta ismeretanyag át-
adásáról, sokkal inkább inspiráció, lelkesedés 
és útravaló az élethez.”
Mojzes Viktória
értékesítési asszisztens

ha érdekelnek az élménygazdaság kreatív kihívásai, a települési / térségi turisztikai menedzsment (TDM) iránt, vagy az örökségek menedzsmentje  
a célod. Legyél nyitott és szeresd a kihívásokat, mert ez egy izgalmas és komoly feladat lesz!

EZ NEKED  SZÓL...

menedzsment dimenzióira, valamint a kreatív  
megközelítések, kreatív gondolkodás fej-
lesztésére. 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:
 � kreatív élménymenedzsment 
tanácsadóként desztinációmenedzsment 
szervezeteknél

 � örökségmenedzsmenttel foglalkozó 
szervezetek vezetőjeként

 � turisztikai kis- és középvállalatok 
vezetőjeként

 � termáldesztinációk és szolgáltatók 
vezetőjeként

 � turisztikai és szabadidős kis- és 
középvállalatok kreatív vezetőjeként

SZAKVEZETŐ: 
Dr. Kulcsár Noémi PhD, főiskolai docens

FŐBB TANTÁRGYAK,
ISMERETKÖRÖK: 
Kreatív élménytervezés; Turisztikai desztináció-  
és örökségmenedzsment; Kreatív gazdaság 
és vállalkozás; Gyógy- és wellness turizmus;  
Kreatív városfejlesztés; Az UNESCO és  
a világörökség-menedzsment; IKT és kreatív 
média; Fenntartható tervezés és fejlesztés; 
Kulturális, kreatív és örökségturizmus;  
Kutatásmódszertan (SPSS szoftver)

ŐK IS NÁLUNK TANÍTANAK:
 � Dr. Behringer Zsuzsanna – főiskolai 
docens, a Magyar Turizmus ZRt. korábbi 
kutatási igazgatója

 � Dr. Bassa Lia – a magyar világörökségi 
helyszínek egyik előterjesztője,  
az UNESCO világörökség-oktatás 
nemzetközi szinten ismert szakértője, 
turizmus és világörökségi szakértő

A SZAK ORIENTÁCIÓJA:
Kreatív élménymenedzsment (magyar 
nyelven), Creative Experience Manage-
ment (angol nyelven)
A hazai piacon egyedülálló mesterszakunk 
olyan ismereteket ad át, amelyek segítenek  
megérteni a kreatív iparágak természetét,  
menedzsmentjének egyedi jellemzőit.  
A kreatív ipar tapasztalataira építve a turiszti-
kai desztinációk és létesítmények élményter-
vezés, -teremtés és -menedzsment kérdéseire  
és módszertanára koncentrálunk. Kiemelt  
figyelmet fordítunk a kreatív turizmus és  
kulturális kreatív iparágak fejlesztési,  

Képzési idő: 4 félév

Képzési helyszín: Budapest 

Képzés nyelve: 
magyar vagy angol 

Képzési formák, tandíjak:
Nappali:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 398.000 Ft/félév

 � angol nyelven: 
 � államilag támogatott
 � önköltséges: 400.000 Ft/félév

Levelező:
 � magyar nyelven:

 � államilag támogatott
 � önköltséges: 378.000 Ft/félév

Megszerezhető végzettség:      
Okleveles közgazdász, 
turizmusmenedzsment szakon 

ANGOLUL
IS TANULHATOD
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FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSEK

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
KERESKEDELEM ÉS MARKETING
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS
TELEVÍZIÓS MŰSORKÉSZÍTŐ

ÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZŐKNEK SZÓLÓ, OKLEVELET ADÓ KÉPZÉSEK
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 � 2 év alatt oklevelet és szakmát is szereznél
 � kiemelten gyakorlatorientált képzést keresel (560 óra szakmai gyakorlat)
 � szeretnél továbbtanulni: a képzésen megszerezhető kreditek 75%-át ugyanis 
elismerjük, ha a kapcsolódó alapszakon tanulsz tovább. Így az alapképzést 
jelentős kedvezménnyel végezheted el.

EZ NEKED  SZÓL, HA:

RÖVIDEBB KÉPZÉSI IDŐ ALATT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉS  
ÉS ÚT AZ ALAPKÉPZÉSHEZ

A felsőoktatási szakképzés során elsajátíthatod az adott szakterület legfontosabb 
elméleti és gyakorlati tudnivalóit. A megszerezhető felsőfokú végzettség azonnali 
elhelyezkedést biztosíthat diplomás állások esetén is. Alapszakon való továbbtanulás 
esetén pedig jelentős többletpontot és kreditet jelenthet.

FELSŐOKTATÁSI 
SZAKKÉPZÉS

Végzettség: Felsőfokú gazdasági  
menedzser-asszisztens 

EZ NEKED SZÓL: 
ha 2 év alatt oklevelet és szakmát 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 alapo-
kat, illetve megismerheted a vállalati tervezés 
és gazdálkodás folyamatait. A megszerezhető 
felsőfokú végzettség azonnali elhelyezkedést 
biztosíthat, alapszakon való továbbtanulás ese-
tén pedig jelentős többletpontot és kreditet 
jelenthet. 

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 tervezé-
sének, szervezésének, irányításának alapja-
it, ezáltal részt tudsz vállalni ezek gyakorlati 
megvalósulásában is.

Szakirányok: turizmus; vendéglátó  
(csak nappali)
Végzettség: Felsőfokú közgazdászasszisz-
tens turizmus/vendéglátó szakirányon

EZ NEKED SZÓL: 
ha szeretsz emberekkel foglalkozni, utazni,  
ha kreatív, jó problémamegoldó és szervező 
vagy, ha kiválóan kommunikálsz, szívesen  
tanulsz idegen nyelveket és nem riadsz vissza 
a kihívásoktól, akkor itt a helyed! Érdeklődj, 
tájékozódj, legyél nyitott! 

A turizmus-vendéglátás mindössze két szó, 
mégis ezernyi jelentése van, olyan sokszínű, 
élményekkel teli és emberközpontú szakma.  
Nem véletlenül az egyik legnépszerűbb  
Magyarországon. A sok apró részterület megis-
merése mellett megtanítunk arra, hogyan lásd  
a nagy egész működését rendszerben. Szakmai 
idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendel-
kező szakemberré képzünk, aki képes
 � a turizmusban és a vendéglátásban 
működő mikro- és kisvállalkozások 
alapítására, vezetésére 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 közgazdászasszisz-
tens kereskedelmi/ marketingkommunikáció/  
kereskedelmi logisztika szakirányon.

EZ NEKED SZÓL: 
ha 2 év alatt oklevelet és szakmát is szereznél, 
ha gyakorlati tudásra vágysz, illetve terveid 
között szerepel a továbbtanulás is. 

Napjainkban a kereskedelemnek és ezáltal  
a marketingnek is kiemelt szerepe van. Ezen  
a szakon elsajátíthatod a területek legfon-
tosabb elméleti és gyakorlati tudnivalóit.  
A megszerezhető felsőfokú végzettség azon-
nali elhelyezkedést biztosíthat, alapszakon való 
továbbtanulás esetén pedig jelentős többlet-
pontot és kreditet jelenthet.

Szakasszisztensként képes leszel gazdálkodási 
és ügyviteli feladatok lebonyolítására, dönté-
sek előkészítésére. Kisvállalkozások áruforgal-
mi vagy marketing területén vezetői, nagyobb 
vállalkozásoknál közép- és felsővezetők mel-
lett szakreferensi, asszisztensi feladatokat 
tudsz ellátni.
 � A kereskedelmi szakirányon megértheted 
a kereskedelem rendszerét, a vállalkozások 
piaci környezetét, áruforgalmi folyamatait 
az értékesítéstől a készletgazdálkodásig.

 � Marketingkommunikáció szakirányon 
a marketing, a reklám- és médiakutatás 
területeiről tanulhatsz, és elsajátíthatod  
a marketingkommunikációs tervek  
készítésének technikáit.

 � A kereskedelmi logisztika szakirányon 
a logisztikai alrendszereket, az áruáram-
láshoz kapcsolódó tevékenységeket,  
a beszerzési és értékesítési csatornákat 
ismerheted meg.

Az egyes szakirányok megfelelő létszám  
esetén indulnak el.

GAZDÁLKODÁSI  
ÉS MENEDZSMENT

TURIZMUS-
VENDÉGLÁTÁS

KERESKEDELEM
ÉS MARKETING

Képzési idő: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Képzési formák, tandíjak:
Nappali: 225.000 Ft/félév
Levelező: 195.000 Ft/félév

Képzési idő: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Képzési formák, tandíjak:
Nappali: 225.000 Ft/félév
Levelező: 195.000 Ft/félév

Képzési idő: 4 félév

Képzés nyelve: magyar

Képzési formák, tandíjak:
Nappali: 225.000 Ft/félév
Levelező: 195.000 Ft/félév
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AMI TETSZIK A VILÁGBÓL – MUTASD MEG MÁSOKNAK IS! 
AMI NEM TETSZIK – VÁLTOZTASD MEG!

MŰVÉSZETI 
KÉPZÉSEK

MŰVÉSZETI KÉPZÉSEINK

Alapszakok: 
 � Animáció 
 � Designkultúra
 � Fotográfia (specializációk: alkotói 
fotográfus, divatfotós, fotóriporter) 

 � Képalkotás (szakirányok: képalkotás, 
mozgóképkultúra és média)

 � Kézműves tárgykultúra (specializációk: 
öltözék- és kiegészítőtervezés, 
textilművesség, divatékszer és -kiegészítő 
tervezés) 

 � Környezetkultúra (specializációk: 
környezetprezentáció, tárgyprezentáció)

 � Média design 
 � Televíziós műsorkészítő (specializációk: 
rendező-dramaturg, szerkesztő-
műsorvezető, operatőr-vágó)

 � Tervezőgrafika (specializációk: 
tervezőgrafika, interaktív grafikai tervezés)

Mesterszakok:
 � Animáció 
 � Design- és művészetmenedzsment 
(specializáció: design- és 
művészetmenedzsment, múzeumi 
menedzsment) 

 � Divat- és textiltervezés (specializációk: 
divattervezés, textiltervezés) 

 � Építőművész (specializáció: belsőépítész 
környezettervező)

 � Formatervező művész 
 � Televíziós műsorkészítő művész 
(specializációk: forgatókönyvíró-kreatív 
producer, rendező, operatőr-vágó)

 � Tervezőgrafika (specializációk: 
tervezőgrafika, tipográfia-betűtervezés, 
képgrafika) 

Felsőoktatási szakképzés:
 � Televíziós műsorkészítő

További információk a képzésekről,  
ízelítő a művészeti szakok életéből:
metropolitan.hu/muveszet weboldalunkon,  
ahol a MŰVÉSZETI KÉPZÉSEK 2018 kiadvá-
nyunkat is ingyenesen megrendelheted Ha 
kíváncsi vagy, milyen a METU művész hallga-
tójának lenni, milyen izgalmas programokban 
lehet részed nálunk, milyen helyszínen és miket 
tanulhatsz, csatlakozz hozzánk Facebookon és 
az Instagramon is!
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NEM TUDSZ ELIGAZODNI
A FELSŐOKTATÁS RENDSZERÉBEN? 
SEGÍTÜNK!

FELVÉTELI KISOKOS
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ÉRETTSÉGI

FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉS
4 félév

SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉS
2-4 félév

MESTERKÉPZÉS
(MA)
2-4 félév

DOKTORI
PHD/DLA

ALAPKÉPZÉS
(BA)
6-8 félév

MELYIK KÉPZÉSI  
SZINTET VÁLASSZAM?

NAPPALI LEVELEZŐ

hétfő-péntek péntek délután, szombat (szakonként eltérhet)

 � kiscsoportos szemináriumok,
 � nyelvoktatás magas óraszámban

 � oktatás és konzultációk
 � átl. 7 kurzus / szemeszter
 � átl. 4-5 vizsga / szemeszter  
(lehetőség szerint péntek délután vagy szombaton)

 � negyedéves vizsgalehetőség 1-2 tárgyból

 � nyelvtanfolyamok, szakmai rendezvények, konferenciák, 
versenyek, tehetségműhelyek, Marketing Team,  
szakmai projektek

 � nemzetközi tanulmányi ösztöndíjak
 � nappali tagozatos diákigazolvány (utazási kedvezményre 
jogosít)

 � elektronikus rendszerből (CooSpace) letölthető 
előadásanyagok, segédanyagok

 � feladatok, dolgozatok leadása CooSpace-ben
 � levelező tagozatos diákigazolvány

szakmai gyakorlati lehetőségek,  
akár külföldön is

szaknak megfelelő saját munkahely gyakorlati helyként

elektronikusan (Modulo) vagy személyesen (Hallgatói 
Információs Központ)

elektronikusan (Modulo) vagy személyesen szombaton 
(Hallgatói Információs Központ)

könyvtár, jegyzetbolt, fénymásoló, számítógép-használat

NAPPALI MUNKARENDŰ KÉPZÉSÜNKET AKKOR 
AJÁNLJUK, HA…
 
 � hétköznapokon szeretnél órákra járni
 � szeretnéd kihasználni a nappali képzési forma előnyeit: magasabb 
óraszám és kiscsoportos szemináriumok, a tananyagok alaposabb 
elsajátítása

 � egyetemi éveid alatt szeretnél élni gyakorlati és szakmai 
lehetőségeinkkel

LEVELEZŐ KÉPZÉSÜNKET AKKOR AJÁNLJUK, HA… 

 � munka mellett szeretnél diplomát szerezni
 � napirendeddel nem tudod összeegyeztetni, ha hétköznapokon 
vannak óráid

 � tudod vállalni a több egyéni felkészülést 

NAPPALI VAGY LEVELEZŐ?



ISMERD MEG A METROPOLITANT, TUDJ MEG MINDENT RÓLUNK  
A NYÍLT NAPON! KÉRDEZZ, BESZÉLGESS HALLGATÓKKAL,  
FEDEZD FEL A CAMPUST! 

VÁRUNK A METU 
NYÍLT NAPJAIN!

 � ÉREDEKES SZAKTÁJÉKOZTATÓK 
 � CAMPUSBEJÁRÁS 
 � FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

METU.HU/NYILTNAP 

 � 2017. december 13. szerda 17:30 
 � 2018. január 10. szerda 10:30 
 � 2018. január 24. szerda 10:30
 � 2018. február 7. szerda 10:30

KOMMUNIKÁCIÓ, ÜZLETI ÉS TURIZMUS KÉPZÉSEK
Nagy Lajos király úti campus

 � 2018. január 11. csütörtök, 10:30 
 � 2018. január 27. szombat, 10:30
 � 2018. február 8. szerda, 10:30

MŰVÉSZETI KÉPZÉSEK
Rózsa és Rottenbiller utcai campus

 � 2018. január 16. kedd 10:30 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN INDULÓ KÉPZÉSEK
Hódmezővásárhely

 � Alapszakon és Felsőoktatási 
szakképzések esetében a maximálisan 
elérhető pontszám többletpontokkal 
együtt: 500 pont. 

 � 400 pont felvételi pontként a 
tanulmányi és/vagy érettségi 
eredmények alapján 

 � 100 pont pedig többletpontként 
szerezhető. 

Mesterképzésen a maximálisan elérhető 
pontszám többletpontokkal együtt  
100 pont.

A többletpontok számításánál vedd 
figyelembe:
 � Alapképzések esetében a 
nyelvvizsgáért, OKJ-s képzésért és 
emelt szintű érettségiért adható 
többletpontok beleszámolhatók a 
jogszabályi minimum pontszámba. 

 � Felsőoktatási szakképzések esetében 
csak az emelt szintű érettségiért 
adható többletpontok számolhatók 
bele a jogszabályi minimum 
pontszámba. 

A többletpontokról és  
a pontszámításról bővebben: 
metropolitan.hu/felveteli

 � 2017 december második fele – jelentkezési időszak kezdete 
 � 2018 február közepe  – jelentkezési határidő 
 � 2018 május - július eleje – kommunikáció, üzlet, turizmus mesterszakos felvételi 
vizsgák

 � 2018 május - július eleje – művészeti alap- és mesterszakos felvételi vizsgák
 � 2018 július első fele – adat- és sorrendmódosítások, illetve a jelentkezési 
határidő után kézhez kapott dokumentumok másolatainak beküldési 
határideje 

 � 2018 július második fele – ponthatárok kihirdetése 

FONTOS HATÁRIDŐK

Elektronikus úton, a felvi.hu honlapon e-felvételivel.

JELENTKEZÉS MÓDJA

PONTSZÁMÍTÁS

FELVÉTELI
INFORMÁCIÓK
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FELVÉTELI INFORMÁCIÓS IRODA
+361 273 2419
felveteli@metropolitan.hu
metropolitan.hu/felveteli

METUFELVETELI
METROPOLITANBUDAPEST

KORÁBBAN:


