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NÉVADÓNK, NEUMANN JÁNOS (1903-1957)
a 20. század egyik legjelentősebb matematikusa
Neumann János sokszínű tudományos teljesítménye az atomenergiai kutatások, a fizika, a
kvantummechanika, az informatika, a közgazdaságtan, a meteorológia és a játékelmélet
tudományterületein is alapvető és maradandó értékeket teremtett. A modern számítógépek
működését meghatározó elmélete (Neumann-elvek) és a közgazdaságtudományok
szempontjából nagy jelentőségű játékelmélet területén kifejtett korszakalkotó tudományos
tevékenysége alapvetően változtatta meg a tudományos gondolkodást és forradalmasította a
világ tudományos-technikai fejlődését.
Valamennyi infokommunikációs eszköz – az asztali számítógéptől a laptopon keresztül, az
okos telefonokon át az ipari alkalmazásokig – mind-mind a Neumann János által lefektetett,
azonos elvi felépítés alapján működik.
Neumann János Tudományos eredményei, gondolkodása és szellemisége ráirányította a
figyelmet a magyar oktatásügyre és tudományos életre, kivívva ezzel más nemzetek
elismerését.
Egyetemünk 2017. augusztus 1-jétől büszkén viseli Neumann János nevét.

SZOLNOK

Szolnok az Alföld szívében, a Zagyva és a Tisza ölelésében közel
egy évezrede létezik. A város gyors ütemben fejlődik, természeti
kincsekben és kulturális ajánlatokban meglepően gazdag.
Szolnok neve hallatán először a Tisza folyó, a Szigligeti Színház, a
Művésztelep, a kosárlabda, a vízi sportok, és a megannyi érintetlen
természeti szépség jut eszünkbe, a tiszavirágzás látványa pedig
olyan élmény, amit minden természetszeretőnek látnia kell. Ez a
jelenség ihlette a Tiszavirág híd megépítését is, mely a város
jelképé vált, s mely szervesen bekapcsolja a Tiszaligetet a város
vérkeringésébe.
Szolnok vonzerejéhez hozzájárulnak nagyszabású rendezvények
is, melyek már hagyományossá váltak az alföldi megyeszékhelyen.

Ha SZOLNOK – akkor lendület.
Ha FIATALSÁG – akkor nyüzsgő
éjszakai élet.
Ha KULTÚRA – akkor színház,
múzeumok, gasztroprogramok.
Ha OKTATÁS – akkor a
GAZDÁLKODÁSI KAR!

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAK

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ VÉGZETTSÉG
Okleveles közgazdász vállalkozásfejlesztés szakon
A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi
összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és
módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások,
vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési
feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani
üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában
alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására,
működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet
különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara Vállalkozásfejlesztés mesterszakára
történő felvétel feltétele, hogy a Kar a választott mesterképzési szakon elfogadja a
jelentkező oklevelét, illetve korábbi felsőfokú tanulmányai kellő arányban beszámíthatók
legyenek az adott mesterszakon.
A jelentkezőknek előképzettségüktől függetlenül előzetes kreditelismertetést kell kérniük
a Kartól. Azon jelentkezőknek, akik a bemeneti követelményeknek nem kizárólag a
diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek teljesítésének együttes igazolásával
tesznek eleget, a kreditelismertetési kérelemhez mellékelni kell a kurzusleírásokat és a
leckekönyv másolatát.
 A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási
alapszakról érkezők számára nincs további belépési feltétel, tanulmányi
felvételi eredményeik alapján kerülnek besorolásra.
 Minden más képzési területről érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditpont kell
előzetesen teljesíteniük, dokumentálniuk az üzleti képzés alaptantárgyaiból
a következő struktúrában:
 módszertani alapozó ismeret (8 kredit – matematika, statisztika),
 elméleti-gazdaságtani alapozó ismeret (10 kredit – mikroökonómia,
makroökonómia, pénzügy),
 egységes üzleti alapozó ismeretek (12 kredit - marketing, gazdasági jog,
vállalat gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy).

JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Alapozó ismeretek: Vállalati stratégia, Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció,
Társadalmi és gazdasági előrejelzés, Vállalkozások költségvetési kapcsolatai,
Kutatásmódszertan, Szervezeti kultúra
Szakmai törzsanyag: Innovációmenedzsment, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi
stratégiák, Vezetői döntéstámogató rendszerek, kockázatelemzés, Marketing stratégiák és
menedzsment, Szolgáltatásmenedzsment, Innováció- és vállalkozásfejlesztési politika,
Projektmenedzsment, Vállalkozás és globalizáció, Humánmenedzsment
Differenciált szakmai ismeretek: Üzleti tanácsadás, Üzleti környezet az EU-ban, Cégjog,
Vállalatértékelés, Multinacionális vállalkozások, Lean management, Humánkontrolling,
stb.
A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAKOT NEKED AJÁNLJUK,
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen diplomával rendelkező számára nyitott.
Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a
jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó
jelentőségű:
 A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai
(bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik
elmélyítése érdekében;
 A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú
üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdekében;
 Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen
diplomával rendelkezők számára új szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti
ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját
szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt számukra új szakterületek megismerésében,
meghódításában.
A SZAKON VÉGZETTEK KÉPESEK
 a
vállalati
gazdálkodás
összefüggésrendszerének
és
kölcsönhatásainak felismerésére,
 a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők
mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,
 a
gazdálkodás
színvonalának
feltérképezéséhez
szükséges
módszerek
differenciált alkalmazására,
 a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos
információk
mellett
is
megbízható
eligazodásra,
 a megismert vállalatfejlesztési innovatív
módszerek
kreatív
módon
történő
alkalmazására,
 szakmailag
megalapozott
döntések
meghozatalára,
 az üzleti kommunikációs és tárgyalási
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E-mail: mate.zoltan@gk.unineumann.hu

Térítési díjak

Államilag finanszírozott helyek korlátozottan állnak rendelkezésre, itt a képzés
térítésmentesen vehető igénybe.
Költségtérítéses képzés esetén az önköltség levelező munkarendben 250.000 Ft./
félév

ELÉRHETŐSÉGEK, FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS

https://gk.uni-neumann.hu/mesterkepzes

Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Telefon: +36 56/510-300
E-mail: gk@gk.uni-neumann.hu

