VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK
Tisztelt Mesterszakra Jelentkező!
A Gazdaságtudományi Kar 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.
Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által indított Vállalkozásfejlesztés mesterszakra
felvételt nyerhetnek:
a) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek diplomát
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak
b) Akik az alábbi alapképzési szakok valamelyikén szereztek diplomát, s korábbi
tanulmányaik alapján elismerhető számukra az e pontban alább felsorolt ismeretkörökből
meghatározott kreditmennyiség. A felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben
legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzést megelőzően lehet megszerezni, melyhez az SZTE GTK a d)
pontban leírt lehetőségeket kínálja.
kereskedelem és marketing alapképzési szak,
pénzügy és számvitel alapképzési szak,
alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak,
gazdaságelemzés alapképzési szak,
közszolgálati alapképzési szak,
emberi erőforrások alapképzési szak,
turizmus-vendéglátás szak,
üzleti szakoktató alapképzési szak,
módszertani alapozó ismeretek (matematika, statisztika): 8 kredit
elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan):
10 kredit
egységes üzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel,
vállalati pénzügy) 12 kredit
c) Ugyancsak a fentebb meghatározott kreditek teljesítésével vesszük számításba azokat az
alap- vagy mesterfokozatot adó szakokat, illetve (a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény szerinti) főiskolai vagy egyetemi szintű szakokat, amelyeket a kredit

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kreditátviteli Bizottság
elfogad. A Kreditátviteli Bizottság a bemenet feltételéül szabott kredit-teljesítményeket a
diploma alapján ismeri el az alábbi szakok esetében:
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. A beszámítható krediteket és a kurzusfelvételi javaslatokat a
potenciális alapszakok vonatkozásában az alábbi táblázatok tartalmazzák.

Kereskedelem és marketing alapképzési szak
Módszertani alapozó
ismeretek (8 kredit)

Elméleti-gazdaságtani
alapozó ismeretek (10
kredit)

Egységes üzleti
alapozó ismeretek (12
kredit)

Általános statisztika
I. (4 kr)
Általános statisztika
II. (4 kr)
nincs

Mikroökonómia (5 kr)
Makroökonómia (5 kr)

nincs

Marketing (5 kr)
Gazdasági jog (3 kr)
Számvitel alapjai (5
kr)
nincs

Módszertani alapozó
ismeretek (8 kredit)

Elméleti-gazdaságtani
alapozó ismeretek (10
kredit)

Egységes üzleti
alapozó ismeretek (12
kredit)

Általános statisztika
I. (4 kr)
Általános statisztika
II. (4 kr)
nincs

Mikroökonómia (5 kr)
Makroökonómia (5 kr)

nincs

Marketing (5 kr)
Gazdasági jog (3 kr)
Számvitel alapjai (5
kr)
nincs

Módszertani alapozó
ismeretek (8 kredit)

Elméleti-gazdaságtani
alapozó ismeretek (10
kredit)

Egységes üzleti
alapozó ismeretek (12
kredit)

Beszámítható
kreditek a szakról

Kalkulus I. (4 kr)
Diszkrét matematika
(6 kr)

Felvételre
javasolt kurzusok
a GTK-ról

nincs

Mikroökonómia I. (5
kr)
Makroökonómia I. (3
kr)
Pénzelmélet (3 kr)
nincs

Marketing (3 kr)
Számvitel I. (5 kr)
Vállalati pénzügyek
(2 kr)
Menedzsment (3 kr)
nincs

Beszámítható
kreditek a szakról
Felvételre
javasolt kurzusok
a GTK-ról

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Beszámítható
kreditek a szakról
Felvételre
javasolt kurzusok
a GTK-ról

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapképzési szak
Módszertani alapozó
ismeretek (8 kredit)

Elméleti-gazdaságtani
alapozó ismeretek (10
kredit)

Egységes üzleti
alapozó ismeretek (12
kredit)

Beszámítható
kreditek a szakról

Gazdaságmatematika
I-II. (4+4 kr)
Statisztika (4 kr)

Mikroökonómia (4 kr)
Makroökonómia (4 kr)
Pénzügyi ismeretek (4
kr)

Felvételre
javasolt kurzusok
a GTK-ról

nincs

nincs

Marketing (2 kr)
Számviteli ismeretek
I-II. (4+4 kr)
Gazdasági jog (3 kr)
Vállalati pénzügyek
(5 kr)
nincs

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

