PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK
Az SZTE Gazdaságtudományi Karára Pénzügy mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:
a.) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek diplomát
-

pénzügy és számvitel alapképzési szak
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

b.) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek diplomát, s korábbi
tanulmányaik alapján elismerhető számukra az e pontban felsorolt ismeretkörökből legalább
60 kredit. A felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel már
rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzést megelőzően lehet vagy azzal párhuzamosan (a felvételtől számított két féléven belül)
kell megszerezni, melyhez az SZTE GTK a d) pontban leírt lehetőségeket kínálja.
-

alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak
közszolgálati alapképzési szak
kereskedelem és marketing alapképzési szak
emberi erőforrások alapképzési szak
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
turizmus-vendéglátás alapképzési szak
az üzleti szakoktató alapképzési szak

 módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) 15 kredit
 közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan,
környezet-gazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaságelmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális
gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek)
10 kredit
 üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás
gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok
menedzsmentje, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti
kommunikáció) 10 kredit
 társadalomtudományi alapismeretek: EU, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia 10 kredit
 szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan,
pénzügypolitika, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) 15 kredit
c.) Ugyancsak a fentebb meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba azokat az alapvagy mesterfokozatot adó szakokat, illetve (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti) főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokat, amelyeket a kredit
megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kreditátviteli Bizottság
elfogad.

Egyetemi szintű szakok:
- gazdálkodási szak
- közgazdasági szak
- szociológus-közgazdász szak
- szociálpolitikus-közgazdász szak
- politológus-közgazdász szak
- nemzetközi kapcsolatok szak
- pénzügyi szak
- gazdaságmatematika elemző szak
- gazdálkodási szakos közgazdász tanári szak
- közgazdasági szakos közgazdász tanári szak

Főiskolai szintű szakok:
- gazdálkodási szak
- általános közgazdasági szak
- kereskedelmi szak
- vendéglátó és szálloda szak
- idegenforgalmi és szálloda szak
- pénzügyi szak
- számviteli szak
- gazdasági informatikai szak
- informatikus közgazdász szak
- külgazdasági szak
- nemzetközi kommunikáció szak
- vállalkozásszervező szak
- non-profit gazdálkodási szak
- közszolgáltatási közgazdász szak
- kereskedelmi közgazdász tanár szak
- vendéglátó-szállodai közgazdász tanári szak
- idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári szak
- nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak
- gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak

d) A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának és társkarainak alapszakos
hallgatói számára a Gazdaságtudományi Kar áthallgatás keretében is lehetőséget kínál a
bemeneti feltételek teljesítésére, illetve a majdani tanulmányok megalapozásához. Egyes
alapszakokba (pl. Matematika BSc) specializációként be is épültek azok a kurzusok,
amelyek biztosítják a Pénzügy mesterszakra való továbblépést. Az alábbi táblázatok
tartalmazzák a belépési feltételeket biztosító kurzusokat és krediteket.

Matematika alapképzési szak (TTIK)
Beszámítható tárgyak a szakról
Módszertani
alapismeretek
(15 kredit)

matematikai, informatikai
ismereteket tartalmazó tárgyak

Közgazdasági
alapismeretek (10 kredit)
Üzleti alapismeretek
(10 kredit)
Szakmai ismeretek
(15 kredit)

Mikroökonómia (5 kredit)
Makroökonómia (5 kredit)
Menedzsment (5 kredit)
Számvitel alapjai (6 kredit)
Pénzügyi alapismeretek (3 kredit)
Vállalati pénzügyek (4 kredit)
Államháztartástan (4 kredit)
Banküzemtan (4 kredit)
pl. szociológia, filozófia,
pszichológia szabadon választható
tárgyként

Társadalomtudományi
alapismeretek
(10 kredit)

A GTK-ról felvételre javasolt
kurzusok
nincs

nincs
nincs
nincs

nincs

Azon szakok esetén, ahol hiányoznak a belépéshez szükséges kreditek, a Szegedi
Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyban nem álló érdeklődők számára a
Gazdaságtudományi Kar a kari kapacitás erejéig 3.000 Ft/kredit költségtérítés mellett
(korlátozott) hallgatói jogviszony keretében nyújt lehetőséget ezek megszerzésére. A képzés
befejezését követően a megszerzett ismeretekről, a kreditértékről igazolást állítunk ki, mely
ismeretek a felsőfokú tanulmányokba, illetve a tanulmányok megkezdésének feltételéül
beszámíthatók.

