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FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

Képzési szint: Felsőoktatási 

szakképzés 

Képzés kezdete: szeptember Képzés nyelve: magyar 

Tagozat: Nappali, Levelező Képzés időtartama: 3 tanulmányi félév + 1 félév szakmai gyakorlat 

Finanszírozás: állami ösztöndíjas, önköltséges (130.000 Ft./félév) 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: felsőfokú közgazdász-asszisztens  

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés 

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek 

a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szi-

mulálják a vállalkozási gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogsza-

bályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit, továbbá a gazdálkodási 

és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. 

Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finan-

szírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani 

alapjaival. 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök: 

 Statisztikai ügyintéző 

 Konferencia- és rendezvényszervező 

 Marketing- és pr-ügyintéző 

 Személyi asszisztens 

 Általános irodai adminisztrátor 

 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója 

 Készlet- és anyagnyilvántartó 

Hallgatóink megismerik a stratégiai és az operatív tervezés célját, szerepét, jelentőségét, összeállításá-

nak módját, és azok gyakorlati megvalósítását; a korszerű szervezési eljárásokat, az információs és a 

kommunikációs technikákat, és azok alkalmazását a gyakorlatban. Valamint megtanulják a projektek 

tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének alapjait, részt tudnak vállalni annak gya-

korlati megvalósulásában Végzettjeink tisztában vannak a kis- és középvállalkozások marketingstraté-

giájának, piaci magatartásának, a döntés-előkészítés módszereinek, a vállalkozás arculatának és PR 

tevékenységének alakítási módozataival és gyakorlati megvalósításával. 
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Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés 

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli 

feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy mar-

keting területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereske-

delmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni. 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök: 

 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező 

 Pr-tevékenységet tervező, szervező 

 Kereskedelmi tervező, szervező 

 Kereskedelmi ügyintéző 

 Személyi asszisztens 

 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 

 Kereskedő 

 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök 

Szakirányok: 

A kereskedelmi szakirányon a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kompetenciák 

további bővítése történik specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén megkívánt 

különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl.: a kereskedelem rendszere, a kereskedelmi vállalko-

zások makro és piaci környezete, a kereskedelmi vállalkozások áruforgalmi folyamatai, ezen belül az 

értékesítés, beszerzés és készletgazdálkodás területei, gazdasági és pénzügyi tevékenységek). 

A marketingkommunikáció szakirányon a szak szerinti közös modulban megszerzett ismeretek és kom-

petenciák további bővítése történik specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány területén 

megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl.: marketing szakterületei, üzleti kommuni-

kációs módszerek, a reklám- és médiakutatás területei, az integrált marketingkommunikációs tervek 

kidolgozása, a reklám jogi, etikai, és esztétikai követelményei). 
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Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés 

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában 

képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási 

és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igé-

nyekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal 

és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethosszig tartó tanulást is. 

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök: 

 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) 

 Számviteli ügyintéző 

 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője 

 Adó-és illetékhivatali ügyintéző 

 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző 

 Könyvelő (analitikus) 

 Egyéb számviteli foglalkozású 

Szakirányok: 

Vállalkozási szakirányon végzettjeink a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képe-

sek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előké-

szítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készí-

tésében való részvételre. 
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Turizmus - vendéglátás felsőoktatási szakképzés 

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit szervezetei-

ben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hall-

gatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, ve-

zetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve 

felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.  

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök: 

 Vendéglátó-, kulturális-, szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője 

 Konferencia és rendezvényszervező 

 Idegenvezető, utazásszervező, tanácsadó 

 Recepciós, 

 Vendéglős  

 Pincér  

 Pultos  

Szakirányok: 

Turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan 

vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására. 

Vendéglátás szakirányon további speciális ismereteket szereznek a különböző helyekre települt, eltérő 

szintű , felszereltségű , üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, 

kisvendéglő , csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében.  
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Miért érdemes 
Miskolcon, a 

Gazdaságtudományi 
Karon tanulni? 

A Miskolci Egyetem igazi universitas – a 

Gazdaságtudományi Kar mellett három 

műszaki kar, jogi-, bölcsész-, egészségügyi-, 

zeneművészeti és tanítóképző karon oktat. 

Az EGYETEMVÁROS igazi campus – ahol az 

oktatási épületek mellett, kollégiumok, uni-

hotel, sportpályák, stadion és teljes szolgáltatási infrastruktúra működik,  

Tudja Ön a Gazdaságtudományi Karról? 

A Gazdaságtudományi Kar 2007-ben elnyerte a Felsőoktatási Minőségi díj ezüst fokozatát.  

Két évente megszervezzük a Gazdaságtudományi Kar nemzetközi tudományos konferenciáját Lillafü-

reden, mellyen a hazai és Európa meghatározó gazdasági felsőoktatási intézményeinek vezető oktatói, 

professzorai is részt vesznek. 

Hazai és nemzetközi esettanulmányíró és megoldó versenyeken szép sikerrel szerepelnek hallgatóink. 

Tantárgyaink oktatásában segítségünkre van a COEDU távoktatási keretrendszer, mellyen keresztül a 

hallgatók személyes kóddal letölthetik az előadások és gyakorlatok anyagát, mintafeladatok és tesztek 

segítik a tanulást. E felület a külföldi részképzésben résztvevők számára biztosítja, hogy ne essenek ki a 

hazai tanulmányokból. 

Az alapképzés minden szakán, minden szakmai alapozó tantárgyat angolul és ha kapacitásunk engedi 

németül is oktatunk. 

A Kar kezelésében működik az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ, illetve Karunk 

egyik bázisa az Észak-magyarországi Tudásközpontnak. 

Korszerű oktatási infrastruktúra várja a hallgatókat; számítógépes laborok és szakkönyvtárak minden 

intézetben, tanirodai gyakorlatok, humánerőforrás fejlesztő laboratórium. Legújabb kezdeményezé-

sünk az SAP integrált vállalatirányítási rendszer moduljainak oktatása. 

Hallgatói öntevékenykörök támogatása: A hallgatók szakmai fejlődésének fontos támogatója a Hantos 

Elemér Szakkollégium. A szakkollégium, mint kiválósági műhely, a legtehetségesebb hallgatókat fogja 

össze. A hallgatók bekapcsolódnak a hazai és nemzetközi kutatási projektjeinkbe, továbbképzéseket 

szerveznek érdeklődésüknek megfelelően. A Magyar Közgazdasági Társaság Miskolci Ifjúsági Szerve-

zete tömöríti azokat a hallgatókat, akik fogékonyak a makrogazdasági problémák iránt, vitafórumokat, 

szakmai előadás sorozatokat szerveznek és vezetnek. 
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Közgazdász Karrier Irodából a Gazdaságtudományi Kar hallgatói közvetlenül tájékozódhatnak hazai és 

nemzetközi tanulmányi ösztöndíjakról, szakmai gyakornoki programokról, külföldi tanulmányokról, 

részképzésekről. Végzős hallgatóinkat segíti az elhelyezkedésben, munkaerőpiaci tréninget és a karrier 

tanácsadást nyújt az érdeklődőknek. 

Szakmai kirándulások, csapatépítő tréningek: A hallgatók és oktatók közötti közvetlen kapcsolat és 

szakmai munka támogatását szolgálják a csapatépítő tréningek, melyek több napos szakmai kirándulá-

sok keretében történnek. Ezek az események jó alkalmat biztosítanak arra is, hogy a hallgatók között 

mély barátságok alakuljanak ki. 

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetősége 

A hazai közgazdasági felsőoktatásban egyike vagyunk azon gazdaságtudo-

mányi karnak, amelyik a legszélesebb kínálatot nyújtja az üzleti jellegű kép-

zés területén. A képzések gyakorlatorientáltságát a munkaerőpiac is elisme-

ri, hallgatóinknak nincsenek elhelyezkedési gondjai. Nemzetközi nagyválla-

latok, kereskedelmi bankok, költségvetési szervek egyaránt szívesen fogad-

ják hallgatóinkat. 

A Karrierirodánk hallgatóink munkavállalását segíti. Szoros kapcsolatunk 

van egykori hallgatóinkkal a Miskolci Közgazdász Véndiák Egyesületen keresztül. A korábban nálunk 

végzett hallgatók, akik ismerik a képzés erősségeit, szívesen fogadják a miskolci közgazdász munkavál-

lalókat. 

Ha életcéljuknak a gazdasági, üzleti tudományokban való jártasság megszerzését tűzték ki, szakmá-

juknak egy szép, örömökben és nehézségekben is bővelkedő, de mindenkor szükséges tudomány- és 

szakterületre lépnek. Ezt a döntésüket a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karára (ME-GTK) tör-

ténő jelentkezésüket a diplomaátvételt követően, utólag is pozitívan fogják megítélni. 

 

További részletes információ és jelentkezés: 

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala 

3515 Miskolc-Egyetemváros A/4 épület 113-117. ajtó 

Telefon: 46/565-190; 46/565-111/10-05; Fax: 46/563-471 

Honlap: www.gtk.uni-miskolc.hu 

e-mail: gazddek@uni-miskolc.hu 

http://www.gtk.uni-miskolc.hu/
mailto:gazddek@uni-miskolc.hu

