
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 

képzési és kimeneti követelményei 
 
 
1. A mesterképzési szak megnevezése: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (International 
Economy and Business)  
 
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben 
szereplı megjelölése:  
− végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)  
− szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon  
− szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Economist in International Economy and 

Business  
− választható szakirányok: nemzetközi gazdaságelemzés, nemzetközi üzleti menedzsment, 

nemzetközi fejlesztés, összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok 
(International Economic Analysis, International Business and Management, International 
Development, Comparative European Economic and Business Studies)  

 
3. Képzési terület: gazdaságtudományok  
 
4. A mesterképzésbe történı belépésnél elızményként elfogadott szakok:  
4.1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehetı alapképzési szakok: a nemzetközi 
gazdálkodás alapképzési szak.  
4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsısorban számításba 
vehetı alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erıforrások, a 
kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti 
szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a 
nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.  
4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe továbbá azok az 
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi 
LXXX. törvény szerinti fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a 
kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási 
intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  
 
5. A képzési idı félévekben: 4 félév.  
 
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 120 kredit.  
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetı kreditek száma: 20-25 kredit  
6.2. Szakmai törzstárgyakhoz szaktárgyakhoz rendelhetı kreditek száma: 30-45 kredit  
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetı kreditek számat: 30-45 kredit  
6.4. A szabadon választható szaktárgyakhoz rendelhetı minimális kreditek értéke: 5 kredit;  
6.5. Diplomamunkához rendelt kreditérték: 15 kredit;  
6.6. Gyakorlati ismeretek aránya: legalább 30 %.  
 
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:  
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvetı nemzetközi, mikro- és 
makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és 
civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági 



intézményrendszer különbözı területein és szintjein nemzetközi jellegő közgazdasági elemzı 
munkára, önálló munka végzésére a döntés-elıkészítı, -elemzı feladatok megoldásában. 
Megfelelı ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történı 
folytatásához.  
 
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:  
− a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, az azokat befolyásoló tényezıket lokális, 

regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken,  
− a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési 

elméleteket és elemzési módszereket,  
− a kutatáshoz, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati 

munkához szükséges problémamegoldó technikákat,  
− a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit, a 

stratégiai tervezés és menedzsment vállalati, állami, regionális és globális módszereit,  
− a hazai és nemzetközi szakirodalmat, a kutatások eredményeit.  
 
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:  
− a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek 

megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,  
− a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, 

módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény 
megfogalmazására, döntések elıkészítésére és meghozatalára,  

− a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete 
közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására,  

− az e szervezetek mőködésében megjelenı problémák és az új környezeti jelenségek önálló 
felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,  

− a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintő 
alkalmazására  

− a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási 
vonatkozásainak elemzésére,  

− hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,  
− tárgyalási, meggyızési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra 

két idegen nyelven.  
 
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  
− az értékek iránt elkötelezettség,  
− társadalmi/szociális érzékenység hazai és nemzetközi viszonylatban,  
− elkötelezett a minıség, a fenntarthatóság és a sokszínőség iránt,  
− nyitottság a más/új területekkel, módszerekkel, illetve véleményekkel, javaslatokkal 

szemben,  
− egyéni és közösségi felelısségvállalás,  
− a tudás megújításának képessége,  
− nyitott gondolkodásmód,  
− együttmőködési készség.  
 
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:  
8.1. Az alapozó képzésben megszerezhetı ismeretkörök (20-25 kredit):  
nemzetközi gazdaságtan, gazdasági és társadalom statisztika, mikroökonómia és 
makroökonómia, nemzetközi politikai gazdaságtan.  
8.2. Szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei (30-45 kredit):  



nemzetközi vállalati környezet– és piacelemzés elmélete, regionális integrációs elemzés 
tervezése, végrehajtása, a világgazdasági fejlıdés fıbb elméleteinek, összehasonlító 
módszereinek ismeretei, nemzetközi gazdasági és üzleti információs rendszer formái, a 
nemzetközi pénzügyi folyamatok lényege, formái, hatásai, nemzetközi szervezetek irányítása, 
befolyásolása, hatásmechanizmusaik elemzése, társadalomtudományi módszertanok, legújabb 
szakmaterületi eredmények elsajátítása, alkalmazása, valamint a fejlıdésgazdaságtan vállalati, 
regionális és világgazdasági vonatkozásai. 
8.3. Szakmai törzsanyag kötelezıen választható ismeretkörei:  
differenciált szakmai ismeretek(30-45 kredit):  
− nemzetközi gazdasági elemzés szakirány: világgazdasági elméletek értelmezése, fejlıdési 

utak, átalakulások elemzése, általános nemzetközi gazdasági elemzési készség, 
nemzetközi irányítási módszerek, transznacionális vállalati stratégiák megfogalmazása, 
globális és vállalati irányítás, regionális elemzés különbözı formái, nemzetközi szervezeti 
magatartás, nemzetközi tárgyaláskészség;  

− nemzetközi üzleti menedzsment szakirány: transznacionális vállalati jelenlét a 
világgazdaságban, nemzetközi menedzsment, nemzetközi marketing, nemzetközi 
számvitel, nemzetközi gazdaságpolitika ismeretek. Lehetséges ismeretkörök még: a világ 
különbözı régióinak üzleti gyakorlata, nemzetközi kereskedelmi jog, külgazdasági 
stratégia vállalati és regionális szinten, az Európai Unió üzleti környezete és belsı piac 
közötti kapcsolat értelmezése, a világ egyes régióinak gazdasági kapcsolatai, nemzetközi 
mőködıtıke mozgás, szellemi tulajdon védelme, fogyasztói jogok és jogorvoslás az EU 
belsı piacán, vállalkozásalapítás és mőködtetés az egyes EU tagállamokban, áru- és 
értéktızsdék mőködési mechanizmusa, Ázsia (Dél-Amerika, stb.) országainak üzleti 
világa stb.;  

− nemzetközi gazdaságfejlesztési szakirány: nemzetközi és regionális gazdasági folyamatok, 
illetve gazdaságpolitikai döntések, elemzés, értékelés, regionális és nemzetközi  

− vonatkozású vállalati fejlesztési projektek kidolgozási, irányítási, végrehajtási ismeretei. 
Nemzetközi gazdaságpolitikai cél- és eszközrendszerek, nemzetközi 
kereskedelempolitikai, beruházási, fejlıdési, fejlesztési ismeretek. További lehetséges 
ismeretkörök: fejlıdési elméletek értelmezése, fejlesztési politikák a világgazdaságban, 
nemzetközi fejlesztési szervezetek gyakorlata, nemzetközi gazdaságpolitikai és gazdasági 
tendenciák értelmezése, regionális politika és források, regionális projektek menedzselési 
ismeretei, globális-, regionális és hazai regionális fejlesztéspolitikai ismeretek;  

− összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok szakirány: a szakirány által 
lefedett ismeretkörök a következık lehetnek: európai összehasonlító gazdaságpolitikai 
elemzés, európai közösségi (gazdasági) jog, gazdasági és pénzügyi unió 
követelményrendszere, gazdasági és szociális kohézió elmélete, gyakorlata, az európai 
politikai integráció kérdéskörei, agrár- és vidékfejlesztés rendszere, az unión belüli 
vállalati együttmőködés specifikumai, az EU helye a globális gazdasági rendben, Európa 
üzleti folyamatai, Az EU gazdasági szakpolitikái;  

diplomamunka: 15 kredit.  
 
9. Idegennyelvi követelmények:  
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbıl államilag elismert, legalább középfokú (B2) 
komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élı idegen nyelvbıl középfokú (B2) komplex 
típusú, a képzési területnek megfelelı szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert 
felsıfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékő érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges.  
 
 



10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  
A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – a felsıoktatási 
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhetı legyen legalább 60 kredit a 
korábbi tanulmányai alapján, az alábbi ismeretkörökbıl: módszertani alapismeretek (15 
kredit), közgazdasági alapismeretek (10 kredit), üzleti alapismeretek (10 kredit), 
társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit), szakmai ismeretek (15 kredit).  
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtıl számított két féléven belül, a felsıoktatási 
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 
 

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok 
 
 
a) A képzés megnevezése: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak 
b) A képzés kódja: - 
c) A képzés besorolása: gazdaságtudományok képzési terület 
d) Szakirányok: - 
e) Megszerezhetı végzettség, szint és annak ISCED besorolása: mesterfokozat (ISCED 5A) 
f) Megszerezhetı szakképzettség: okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 

szakon 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: székhelyen (Miskolc) 
i) Képzési idı: 4 félév 
j) A képzés során megszerzendı kreditek száma: 120 kredit 
k) A nyilvántartásba vétel ideje: 

• OH-FRKP/17778-3/2007. sz. határozat jogerıre emelkedése 
• OH-FIF/267-4/2011. sz. határozat jogerıre emelkedése 

l) A meghirdetés kezdetének ideje: 2008/2009. tanév 
m) A meghirdetés végének ideje: - 
n) Képzési együttmőködések: - 
o) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: - 
p) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
q) Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem 
r) A képzés folytatásához szükséges határozatok adatai: 

• Szenátus 6/2007. sz. határozata (2007. március 7.) 
• MAB 2007/8/XII/3/64. sz. határozat 
• Szenátus 70/2011. sz. határozata (2011. március 24.) 

s) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Karajz Sándor, 72133731657 
t) Képzési és kimeneti követelmény: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 


