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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

„Egyedül a pénz 
semmit sem ér…

…becsület kell hozzá 

és tiszta józan ész!”
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FELKAROLJUK A TEHETSÉGEKET!
Szorgalmas és jó képességű hallgatóink részt vehet-
nek karunk Tehetséggondozási programjában, Tu-
dományos Diákköri kutatásaikkal pedig bekapcso-
lódhatnak a kari Kutatóműhelyek munkájába.
Karunk Hantos Elemér Szakkollégiuma tanulmány-
útjaival és kurzusaival segít egy-egy szakterületet 
még jobban megismerni.
Hallgatóink a hazai és nemzetközi tanulmányi ver-
senyeken (marketing, menedzsment, területfejlesz-
tés, pénzügy, számvitel, kontrolling témakörökben) 
vezető vállalatok szakemberi előtt mutathatják meg
tudásukat.

PRÓBÁLD KI ÉLESBEN A TUDÁSODAT!
A korszerű informatikai programjaink (SAP vállalat-
irányítás, SPSS-statisztika, ArcGIS-térinformatika, 
MatLab-térökonometria), számítógépes laborjaink 
és tanirodáink (könyvelés-könyvvizsgálat) a vállala-
tok elvárásainak megfelelő gyakorlatias tudást biz-
tosítanak.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
E-mail: gazddek@uni-miskolc.hu
Web: www.gtk.uni-miskolc.hu
Cím: 3515 Miskolc Egyetemváros
Telefon: +36 (46) 565-111/10-05

Érdemes  
ide jönni!

Azért válassz
minket, mert így:

• Az egyik legjobban megfizetett szakmát tanul-
hatod! (A kezdő átlagkereset ezen a területen 
bruttó 252 ezer Ft.)

• Nálunk olyan diplomát kaphatsz, amivel  
a legnagyobb az elhelyezkedési esélyed!

• Szakmai tudásod gyarapítása mellett már  
gyakornokként is kaphatsz fizetést!

• Kevesebbe kerül családodnak az egyetemi  
képzésed (Budapest vs. Miskolc)!

• Nagyobb eséllyel pályázhatsz ösztöndíjakra!
• Ingyen fejlesztheted a nyelvtudásodat  

(akár 14 ország 32 intézményében)!
• Minden hallgatói szolgáltatást megtalálsz egy 
helyen, az egyetemvárosban!

• Részesévé válhatsz a több évszázados diák- 
hagyományoknak, és közben életre szóló  
barátságokat köthetsz!
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MAGyAR NyELvű KÉPzÉSEK  
NAPPALI ÉS LEvELEző TAGOzATON.

ALAPKÉPzÉSEK
SzEPTEMBErBEN INDuLó MAGyAr NyELVű  
ALAPKéPzéSEK NAPPALI éS LEVELEző TAGOzATON. 
A képzések időtartama: 6 tanulmányi félév + 1 félév  
szakmai gyakorlat (Emberi erőforrások szakon  
6 félév). 

FELSőOKTATÁSI SzAKKÉPzÉSEK
SzEPTEMBErBEN INDuLó MAGyAr NyELVű
KéPzéSEK NAPPALI éS LEVELEző TAGOzATON.
A képzések időtartama: 3 tanulmányi félév  + 1 félév  
szakmai gyakorlat. 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
felsőfokú közgazdász-asszisztens

DUÁLIS KÉPzÉSEK
Vállalati partnereink között megtalálhatók multina-
cionális, közép- és kisvállalatok, pénzintézetek és  
szállodák egyaránt.

ALAPSzAKON vÉGzETTJEINK KÉPESEK:
GAzdálkodási és menedzsment  
AlApképzési szAk
• a problémamegoldó technikák alkalmazására,
• idegen nyelven hatékonyan kommunikálni,
• önálló munka végzésére komplex vállalati  

feladatok esetében,
• vezetői feladatok ellátására.

kereskedelem és mArketinG 
AlApképzési szAk
• kereskedelmi tevékenység szervezésére,
• beszerzésre és értékesítésre,  logisztikai  feladatok el-

látására
• piackutatási adatok elemzésére.

nemzetközi GAzdálkodás AlApképzési szAk
• a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgá-

sok elemzésére,
• regionális  és  hazai  relációkban  való  párhuzamos 

gondolkodásra,
• nemzetközi tárgyalások önálló vitelére,
• tárgyalási,  prezentációs  és  meggyőzési  technikák  

alkalmazására.

pénzüGy és számvitel AlApképzési szAk
• önálló finanszírozási döntésekre,
• beszámolók, bevallások önálló összeállítására,  

elemzésére,
• számviteli szabályzatok készítésére;
• gazdálkodási és hatékonysági követelmények  

összehangolására.

turizmus-vendéGlátás AlApképzési szAk
• a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására,
• többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra,
• tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meg-

győzési technikák alkalmazására,
• interkulturális-, érdek-konfliktusok kezelésére.

emberi erőforrások AlApképzési szAk
• az emberi erőforrások fejlesztését és hasznosítását 

elősegítő tervezési feladatok ellátására,
• tanácsadói munka támogatására,
• a személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdek-képvise-

leti szervezetekben szolgáltatási feladatok ellátására.

FELSőOKTATÁSI SzAKKÉPzÉSSEL LEGJELLEM-
zőBBEN BETöLTHETő MUNKAKöRöK:
GAzdálkodási és menedzsment  
felsőoktAtási szAkképzés
• Statisztikai ügyintéző, Személyi asszisztens
•  Konferencia- és rendezvényszervező
•  Készlet- és anyagnyilvántartó

kereskedelem és mArketinG felsőoktAtási
szAkképzés
• Piackutató, reklám-, marketing-, PR-tevékenysé-

get tervező, szervező
• Kereskedelmi tervező, szervező, ügyintéző
• Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

nemzetközi GAzdálkodás felsőoktAtási 
szAkképzés
• Kereskedelmi ügyintéző
• Általános irodai adminisztrátor
• Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

pénzüGy és számvitel felsőoktAtási 
szAkképzés
• Pénzügyi-, adó-és illetékhivatali ügyintéző
• Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
• Könyvelő (analitikus)

turizmus-vendéGlátás szAkképzés
• Vendéglátó-, kulturális tevékenységet folytató  

egység vezetője
• Konferencia és rendezvényszervező
• Idegenvezető, utazásszervező, tanácsadó


