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NÉVADÓNK, NEUMANN JÁNOS (1903-1957)

KECSKEMÉT

A 20. század egyik legjelentősebb matematikusa
Neumann János sokszínű tudományos teljesítménye az atomenergiai kutatások, a fizika, a kvantummechanika, az informatika, a közgazdaságtan, a meteorológia és a játékelmélet tudományterületein is alapvető és maradandó értékeket teremtett. A modern számítógépek működését meghatározó elmélete (Neumann-elvek) és a közgazdaságtudományok szempontjából nagy jelentőségű
játékelmélet területén kifejtett korszakalkotó tudományos tevékenysége alapvetően változtatta
meg a tudományos gondolkodást és forradalmasította a világ tudományos-technikai fejlődését.
Valamennyi infokommunikációs eszköz – az asztali számítógéptől a laptopon keresztül, az okos
telefonokon át az ipari alkalmazásokig – mind-mind a Neumann János által lefektetett, azonos elvi
felépítés alapján működik.
Neumann János tudományos eredményei, gondolkodása és szellemisége ráirányította a figyelmet a magyar oktatásügyre és tudományos életre, kivívva ezzel más nemzetek elismerését.
Egyetemünk 2017. augusztus 1-jétől büszkén viseli Neumann János nevét.

REKTORI KÖSZÖNTŐ

KANCELLÁRI KÖSZÖNTŐ

A Neumann János Egyetem – amely
2016. július 1-jén a Kecskeméti
Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjával jött létre – soha nem látott
fejlődés előtt áll. A rövidesen elkészülő új Campus épülete valóban
modern, 21. századi oktatási körülményeket teremt leendő hallgatóink számára. De már
most is szélesebb képzési kínálat, új alapszakok és
mesterszakok, valamint ösztöndíj lehetőségek várják
az érdeklődőket. Aki az új, alkalmazott tudományok
egyetemére adja be jelentkezését, biztos lehet benne,
hogy a tanultakat – akár a duális képzés lehetőségeit is
kiaknázva – a gyakorlatban is megtapasztalhatja és alkalmazhatja majd. Oktatóink, munkatársaink felkészültsége, elkötelezettsége és segítőkészsége, gazdag
vállalati és szakmai kapcsolatrendszerünk, valamint a
kecskeméti és a szolnoki campusok által kínált lehetőségek, a hallgatói szolgáltatások széles skálája intézményünk minőségpolitikájának meghatározó tényezőit képezik. Mert célunk, hogy minél jobb tanulási
környezetben minél felkészültebb és sikeresebb szakemberek végezzenek egyetemünkön. Kívánom, hogy a
sikeres felvételi után felejthetetlen és tartalmas éveket
töltsön el egyetemünkön!
Dr. Ailer Piroska
rektor

Kecskeméten egy olyan
új egyetemi központ
van megszületendőben,
amelynek minden esélye megvan arra, hogy
nemzetközileg is jegyzett intézmény legyen.
Ha szeretne elsők között lenni azon
az egyetemen, ahol a versenyképes,
XXI. századi egyetemi oktatás indul
útjára, Kecskeméten a helye. A világszínvonalú, impozáns Campus minden
egyetemistánknak, oktatónknak, kollégánknak csodálatos környezetet és szolgáltatásokat nyújt. Ön is ott lehet azok
között, akik először veszik birtokba ezt
a fantasztikus létesítményt, s itt egyedien magas színvonalú képzésekben
részesülhet.
Alapozza meg egy jó döntéssel jövőjét, jelentkezzen a Neumann János
Egyetemre!
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Finta Zita
kancellár

Ha PÖRÖGNI akarsz
– veled pörög.
Ha TUDÁSRA vágysz
– kapukat nyit meg.
Ha van egy ÁLMOD
– itt megvalósíthatod.
Ha KARRIERED építed
– távlatokat nyit.

Kecskemét városa az egyik legdinamikusabban fejlődő település az országban, amely a növekvő népességben is tükröződik,
lakosságának száma hamarosan meghaladja a 130 ezret.
A látványos fejlődés hátterében az ipari fejlesztések állnak.
2012-ben a kormány kiemelt járműipari központtá nyilvánította Kecskemétet és térségét, hiszen a pillanatnyilag is bővülő Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Zrt. gyára mellett további meghatározó cégek is itt képzelik el jövőjüket.
A térség gazdasági szerepének erősödésével felértékelődött a Neumann János Egyetem oktatási és kutatás-fejlesztési tevékenysége is. A város igen attraktív és élhető –
kitűnő szolgáltatásokkal, tömegközlekedéssel, szabadidős
lehetőségekkel, sport- és kulturális létesítményekkel.

SZOLNOK

Szolnok az Alföld szívében, a Zagyva és a Tisza ölelésében
közel egy évezrede létezik. A város gyors ütemben fejlődik,
természeti kincsekben és kulturális ajánlatokban meglepően
gazdag.
Szolnok neve hallatán először a Tisza folyó, a Szigligeti
Színház, a Művésztelep, a kosárlabda, a vízi sportok és a
megannyi érintetlen természeti szépség jut eszünkbe, a tiszavirágzás látványa pedig olyan élmény, amit minden természetszeretőnek látnia kell. Ez a jelenség ihlette a Tiszavirág
híd megépítését is, mely a város jelképévé vált, s mely szervesen bekapcsolja a Tiszaligetet a város vérkeringésébe.
Szolnok vonzerejéhez hozzájárulnak nagyszabású rendezvények is, melyek már hagyományossá váltak az alföldi
megyeszékhelyen.

Ha SZOLNOK
– akkor lendület.
Ha KULTÚRA
– akkor színház,
múzeumok,
gasztroprogramok.
Ha OKTATÁS
– akkor
Gazdálkodási Kar!
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GAZDÁLKODÁSI KAR
Tisztelt Érdeklődő!
Mindenki szeretne több lenni az átlagosnál! Mindenkiben meg van
a vágy az ismeretlen megismerésére, legyen az egyszerű kíváncsiság,
komolyabb érdeklődés vagy tudatos tanulás. A Gazdálkodási Kar ez
utóbbiban tud segíteni és hozzájárulni egy olyan képzettség megszerzéséhez, amely üzleti területen felsőoktatási szakképzési-, alap- és
mester szakokon ad versenyképes és gyakorlatorientált tudást, mindezt Szolnokon – a legélhetőbb magyar városban, a Tiszaliget gyönyörű
környezetében, modern épületben és olyan hallgatói- oktatói közösségben, ahol ismerjük egymást, ahol figyelünk egymásra!
Várunk Téged, hogy sikeres legyél!

Dr. Lakatos Vilmos
mb. dékán

DUÁLIS KÉPZÉS
A duális képzés kivételes lehetőség arra, hogy
18 évesen „pályára állítsd” magad. A képzéstípus lényege, hogy a cégek a szakember-utánpótlás érdekében bekapcsolódnak az oktatásba,
így az elméleti képzést magas szintű, naprakész
és folyamatos gyakorlattal egészítik ki.
Az országban először az – akkor még
Kecskeméti Főiskola, ma már – Neumann
János Egyetem vezette be 2012-ben, így az első
duális hallgatók 2016 februárban kapták kézhez diplomájukat elsőként az országban.

MIT KELL TUDNOD FELTÉTLENÜL A KÉPZÉSRŐL?
A duális hallgatók
• már a tanulmányok kezdetétől egyszerre az intézmény nappali tagozatos hallgatói és egy cég
munkavállalói hallgatói munkaszerződéssel,
• 7 félév alatt teljesítik a diploma megszerzéséhez szükséges intézményi követelményeket és
a cég képzési programját is.

MIÉRT JÓ EZ NEKED?

Web: gk.uni-neumann.hu

Mit kell tudni
a Gazdálkodási Karról?
A Neumann János Egyetem Gazdálkodási
Karán három felsőoktatási szakképzési szak
nyolc szakiránya, négy alapszak és egy mesterszak kerül meghirdetésre a továbbtanulni szándékozóknak, de kínálunk speciális képzéseket a
már diplomával rendelkezőknek is!
A Gazdálkodási Kar három tanszékkel
működik:
A Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi
Gazdálkodás Tanszék a nevének megfelelő
alap és felsőoktatási szakképzések valamint a
Vállalkozásfejlesztés mesterszak gazdája.
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A Közgazdasági, Pénzügy és Menedzsment
Tanszék kifejezetten a pénzügyi és számviteli szakterületet irányítja. A TurizmusVendéglátás Tanszék a hasonló megnevezésű
felsőoktatási és alapszakok felelőse.
Közel 800 hallgató – fele-fele arányban nappali, illetve levelező tagozatos – koptatja a padokat a Karon a diploma szerzés reményében
alapszakon 7, felsőoktatási szakképzésben és
mesterszakon 4 féléven keresztül.
Oktatóink közül többen sikeres vállalati – intézményi vezetők, akik az aktuális gyakorlatban
is alkalmazott ismereteket tanítják. Több szolnoki vállalkozás duális gyakorlati partnerünk,
ahol már az első félévtől lehetséges szakmai
gyakorlatra szert tenni. (BI-KA, COOP Szolnok,
McHale)

• A legjobb gyakorlati szakemberektől tanulhatsz vállalati környezetben.
• A szorgalmi időszakban ugyanolyan főiskolás
vagy, mint a nem duális hallgatók.
• A juttatások segítenek az anyagi önállóság
megteremtésében.
• Ha jól teljesítesz, a végzés után állásajánlatra
számíthatsz.

ÉS AKKOR MI A „DE”?
• A cégeknek tanulni és teljesíteni akaró hallgatókra van szüksége.
• A duális hallgatóknak a mintatanterv szerint
kell haladniuk, tehát 7 félév alatt kell elvégezni tanulmányaikat.
• A nyári vakáció helyett a hallgatók szabadságot kapnak.
• A vizsgaidőszakot a duális hallgatók a cégnél
töltik.

HOGYAN KERÜLHETSZ BE A DUÁLIS KÉPZÉSBE?
Kétlépcsős felvételi folyamat:
• A központi felvételi eljárásban jelentkezni
kell az egyetem megfelelő szakára és elérni a
bejutáshoz szükséges pontszámot.
•A
 z általad kiválasztott céghez közvetlenül
neked kell jelentkezned a cég által megadott
módon. Ezeket az információkat mind
megtalálod az egyetem honlapján. A
vállalat által kijelölt jelentkezési határidő
megelőzheti a felsőoktatási jelentkezési határidőt, azzal megegyezhet, de később is lehet.
Minden cég maga szervezi saját kiválasztását, mely általában személyes elbeszélgetésből és kompetenciamérésből áll. Legkésőbb
a sorrend módosítási határidőig értesítést
kapsz a cégtől, hogy kiválasztott-e duális
hallgatónak.
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KÉPZÉSEK (SZOLNOK)

KÉPZÉSEK (SZOLNOK)

2018. szeptemberre meghirdetni kívánt alapképzési szakok (magyar)

2018. szeptemberre meghirdetni kívánt
felsőoktatási szakképzési szakok (MAgyar)

szak neve

képzési szint munkarend finanszírozási DUális
forma

önköltség/félév

pénzügy és számvitel

a

n

Á, K

igen

210.000 Ft

kereskedelem és marketing

a

n

Á, K

igen

210.000 Ft

turizmus-vendéglátás

a

n

Á, K

igen

210.000 Ft

szak neve

képzési szint munkarend finanszírozási DUális
forma

kereskedelem és marketing
(kereskedelmi)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

kereskedelem és marketing
(marketingkommunikáció)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

kereskedelem és marketing
(logisztika)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

pénzügy és számvitel
(államháztartási)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

pénzügy és számvitel
(pénzintézeti)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

pénzügy és számvitel
(vállalkozási)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

önköltség/félév

turizmus-vendéglátás
(turizmus)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

turizmus-vendéglátás
(vendéglátás)

f

n

Á, K

nem

170.000 Ft

kereskedelem és marketing
(kereskedelmi)

f

l

Á, K

nem

135.000 Ft

kereskedelem és marketing
(marketingkommunikáció)

f

l

Á, K

nem

135.000 Ft

kereskedelem és marketing
(logisztika)

f

l

Á, K

nem

135.000 Ft

pénzügy és számvitel
(államháztartási)

f

n

Á, K

nem

135.000 Ft

pénzügy és számvitel
(pénzintézeti)

f

l

Á, K

nem

135.000 Ft

pénzügy és számvitel
(vállalkozási)

f

l

Á, K

nem

135.000 Ft

turizmus-vendéglátás
(turizmus)

f

l

Á, K

nem

135.000 Ft

turizmus-vendéglátás
(vendéglátás)

f

l

Á, K

nem

135.000 Ft

nemzetközi gazdálkodás

a

n

Á, K

NEM

210.000 Ft

pénzügy és számvitel

a

l

Á, K

igen

165.000 Ft

kereskedelem és marketing

a

l

Á, K

igen

165.000 Ft

turizmus-vendéglátás

a

l

Á, K

igen

165.000 Ft

nemzetközi gazdálkodás

a

l

Á, K

nem

165.000 Ft
Képzési idő: 7 félév

2018. februárra meghirdetett me sterképzési szakok (magyar)



szak neve

képzési szint munkarend finanszírozási DUális
forma

vállalkozásfejlesztés

m

n

Á, K

nem

250.000 Ft

vállalkozásfejlesztés

M

L

Á, K

nem

250.000 Ft
Képzési idő: 4 félév

A levelező munkarendű képzésben minden szakon az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hetente a heti pihenőnapon kerül sor.
A táblázat betűjelzéseinek magyarázata:
A-alapképzés, M-mesterképzés, F-felsőoktatási szakképzés, N-nappali, L-levelező,
Á-államilag támogatott, K-önköltséges
A szakirányú képzésekről és a felnőttképzésekről bővebb információ a
http://gk.uni-neumann.hu/szakiranyu-tovabbkepzes-diplomasoknak
weboldalon olvasható.
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önköltség/félév

Képzési idő: 4 félév
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési
szakon

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzési cél olyan gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi
feladatainak koordinálására, szervezeteinek
kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó
és egyéb szervezetek számviteli politikájának
és rendjének kialakítására, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás
rendszerének működtetésére, a gazdálkodás
elemzésére, ellenőrzésére.
Képzési idő nappali és levelező tagozaton is 7
félév
Duális típusú képzési formában is!

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
matematika, vagy történelem, vagy egy szakmai
előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek).
Az emelt szintű érettségi nem követelmény.

JELLEGZETES TÁRGYAK
Közgazdaságtani, módszertani alapozó
ismeretek: matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, pénzügy.
Üzleti alapozó ismeretek: vállalat gazdaságtan, marketing, számvitel, vállalati pénzügyek és adózási alapok, menedzsment, idegen
– szaknyelv (1+2 féléven keresztül)
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)

Társadalomtudományi alapismeretek:
Általános, EU és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia,
filozófia
Szakmai törzsanyag: pénzügyi jog, pénzügyi
számítások és pénzügyi piacok, adózási ismeretek, vállalatértékelés, pénzügyi-, vezetői számvitel alapjai, elemzés-ellenőrzés módszertana,
üzleti tervezés, a pénzügyi és számviteli informatika, sajátos számviteli esetek.

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK –
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK
Banki specializáció: EU pénzügyek,
Személyes pénzügyi tervezés, Banküzemtan,
Hitelügyletek és kockázatkezelés, Számviteli
esettanulmányok, pénzintézetek, Nemzetközi
számviteli sztenderdek.
Controlling specializáció: Üzemszervezés,
Költségszámítás, árképzés, Pénzügyi controlling, Stratégiai és project controlling, Ágazati
controlling és controlling esettanulmány,
Számviteli esettanulmányok, controlling.
Szabadon választható tárgyak: a fentieken
túl minden hallgató érdeklődési körének megfelelően – kreditértéktől függően – három-öt
tárgyat választhat az egyetem összes oktatott
tantárgyából.

A PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAKOT
NEKED AJÁNLJUK,
• ha érdekelnek a közgazdasági alapösszefüggések, a gazdasági folyamatokra ható tényezők,
• ha szeretnéd megismerni mindazon folyamatokat, amelyek mind a vállalkozások, mind az
intézmények működését biztosítják,
• ha közreműködőként vagy vezetőként szer-

vezni kívánod a gazdasági folyamatok pénzügyi-számviteli kimutatását, elemzését,
• ha érdekel a pénzintézetek működése, a vállalkozások tervezési, elemzési és pénzügyi-számviteli információkat biztosító folyamatai
• ha szeretnél képessé válni adóoptimalizációs
feladatok elvégzésére, akár munkahelyeden,
akár saját vállalkozásod vezetése során.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL
AZ ADOTT DIPLOMÁVAL?
• Gazdálkodó-, pénzügyi szervezetekben, a
szakképzettségednek megfelelő munkakörökben, legyen szó üzleti vagy állami szféráról,
hazai és a nemzetközi környezetben egyaránt.
• Idegen nyelven és az informatika segítségével
is egyaránt dolgozhatsz.
• A szakmai gyakorlati partnereknél hallgatóink gyakran kapnak a diploma után
álláslehetőséget.
• Alkalmassá válsz a családi vállalkozásba
való bekapcsolódásra vagy saját vállalkozás indítására, tervezésére, koordinálására,
irányítására.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„Sokan biztosan túl száraznak tartják a pénzügyi
és különösen a számviteli ismereteket, de tudom,
hogy ezek mind a magán életben, mind pedig a
vállalkozások tevékenységében nagyon fontosak.
A középiskola elvégzését követően pont ilyen képzést szerettem volna választani, ami ezeket biztosítja, ezért választottam Szolnokon a Pénzügy
és számvitel alapszakot. A tanulmányaim alatt
megismertem azokat a lehetőségeket, amelyekkel
az önköltséges képzést terhelő kiadásokat csökkenteni lehet: elnyertem a Magyar Nemzeti Bank
Kiválósági Ösztöndíját, Köztársasági Ösztöndíjat
is kiérdemeltem, s most nagy eséllyel pályázok
az Új Nemzeti Kiválósági programban. Gyertek
Szolnokra továbbtanulni pénzügyesnek, megéri!”

Szöllősi Péter (4. évfolyamos hallgató)

INFORMÁCIÓ
Dr. Lakatos Vilmos mb. dékán,
tanszékvezető főiskolai tanár
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Közgazdasági, Pénzügyi
és Menedzsment Tanszék
Telefon: +36 56/376 903
E-mail: lakatos.vilmos@gk.uni-neumann.hu
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KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és
szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és
értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel
rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.
Duális típusú képzési formában is!

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
matematika, vagy történelem, vagy egy szakmai
előkészítő tárgy. Az emelt szintű érettségi nem
követelmény.
Élő szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk
a meghatározó szolnoki vállalkozásokkal és
intézményekkel (Coop Szolnok Zrt., BI-KA
Logisztika Kft., Antalis Hungary Kft., Merkating
Innovációs és Tanácsadó Közhasznú Nonprofit
Kft., Béres Gyógyszergyár Zrt., stb.)

JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Módszertani és elméleti alapozó ismeretek: matematika, statisztika, informatika,
közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan,
szaknyelv
Üzleti alapozó ismeretek: számvitel, gazda-
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sági jog, menedzsment, marketing, környezet
gazdaságtan, üzleti kommunikáció, vállalati
pénzügyek és adózási alapok
Társadalomtudományi
ismeretek:
Általános EU és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia, politológia, vezetéselmélet
Szakmai törzsanyag: Szolgáltatásmarketing,
Marketingmenedzsment, Kereskedelem gazdaságtana, Logisztika alapjai, Szervezeti magatartás és vállalatirányítás, Marketingkutatás,
Marketingkommunikáció, Kereskedelmi marketing, Fogyasztói magatartás, Külkereskedelmi
technikák, Médiaismeret és média gazdaságtan,
Nemzetközi marketing, Gazdasági informatika

VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK
• Marketinglogisztika specializáció
• Sales management specializáció

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK
• Marketinglogisztika
specializáció:
Vevőelégedettség, Disztribúciós logisztika,
Csomaglogisztika,
E-kereskedelem,
Logisztikai esettanulmányok
•S
 ales
management
specializáció:
Személyes eladás, Sales prezentáció, Elosztási
logisztika, Tárgyalás és érveléstechnika,
Vállalati esettanulmányok

A KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAKOT
NEKED AJÁNLJUK,
• ha jó karrierlehetőséget biztosító, bármely
ágazatban hasznosítható diplomát szeretnél,
• ha nem csak elméleti, de gyakorlati tapasztalatokra is szert szeretnél tenni tanulmányaid
alatt,

KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
• ha a kereskedelmet vállalati szakemberektől
akarod megtanulni,
• ha érdekel, mi van a reklám és csomagolás
mögött,
• ha nem csak érzékelni, hanem tervezni és irányítani szeretnéd egy vállalat
marketingtevékenységét.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL
AZ ADOTT DIPLOMÁVAL?
• Gazdálkodó szervezetekben jellemzően marketing menedzserként, sales menedzserként, beszerzési menedzserként, kommunikációs munkatársként, PR szakemberként,
logisztikusként.
• Kereskedelmi vállalatoknál lehetsz üzletvezető, kereskedelmi menedzser, osztályvezető,
pénztármenedzser.
• Önkormányzatoknál, non-profit szervezeteknél lehetsz városmarketingért felelős, rendezvényszervező vagy akár PR munkatárs is.
• Családi vállalkozás alapítására is alkalmas leszel, így akár ügyvezető válhat belőled.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„A Neumann János Egyetem jogelődjét felnőttként, levelező tagozaton végeztem el, (20082012) között. Olyan magas szakmai szakemberek oktattak bennünket, akik az elméleti
ismereteket úgy tudták átadni, hogy aki nem
volt még gyakorlatban, (gondolok itt a nappali tagozatos hallgatókra) az is jól eligazodott a
kapott értékes útmutatók alapján. Nekem személyes élményem az intézményről a közvetlen,
barátságos légkör, amit következetes, korrekt
előadások, majd számonkérés követett. Értem
ez alatt, hogy nem kértek olyan ismereteket
számon, amit nem oktattak, amit tankönyvből nem lehetett volna megtanulni. A COOP
Szolnok Zrt-nél dolgozom, sok egyetemi gya-

kornok megfordul nálunk, akiknek a munkáját koordinálom. Örülök a gyakornokoknak,
mert nagyon jó elméleti alapokkal jönnek ki
az egyetemről. Egy-két hét helyismeret után,
szinte bármilyen szakmai feladatot rájuk lehet
bízni. Nálunk nagyon sok diplomás, sőt mondhatom mindegyik fiatal diplomás kolléga innen került hozzánk.”

Sugárné Takács Ágnes
(Coop Szolnok Zrt.- Marketingvezető)

INFORMÁCIÓ
Szakfelelős:
Dr. Pólya Éva főiskolai docens
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi
Gazdálkodás Tanszék
Telefon: +36 56/510 300/5701 m.
E-mail:polya.eva@gk.uni-neumann.hu
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TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési
szakon

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A gyakorlatorientált képzés célja olyan, a turizmus és vendéglátás feladatait ellátó, idegen nyelveket beszélő gazdasági szakemberek
képzése, akik elméleti és szakirányú tudásuk
birtokában képesek irányítani, szervezni a szolgáltatók napi munkafolyamatait, feltárva a
keresletet befolyásoló tényezőket vonzó és élményszerű kínálatot alakítanak ki, valamint
felkészültek lesznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
Duális típusú képzési formában is!

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
matematika, vagy történelem, vagy egy szakmai
előkészítő tárgy (közgazdasági alapismeretek).
Az emelt szintű érettségi nem követelmény.

JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek, társadalomtudományi alapismeretek
Turizmus és vendéglátás szakmai ismeretei
(turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás,
utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus közigazgatási, szakigazgatási, önkormányzati vonatkozásai, turizmus marketing,
turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások,
vendéglátás szervezés, vezetés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok), specializáció tantárgyai
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VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK
Egészségturizmus: A specializáción elsajátított ismeretekkel a hallgatók képesek lesznek az egészséges életmód követelményeinek
betartásával a szabadidő hasznos eltöltésére
irányuló fizikai aktivitások, programok, túrák, egészséges táplálkozás, wellness animáció program-csomagjainak összeállítására,
megszervezésére, menedzselésére a különböző
szegmensek igényeit figyelembe véve.
Szállodamenedzsment: Speciális szakmai
ismereteket nyújt a képzés, olyan szállodamenedzsment technikák elsajátítását tűzi ki célul,
amelyek kipróbálásával, megtapasztalásával a
szállodaipart hivatásul választani tervezők felkészültebbekké, a problémák iránt érzékenyebbekké válnak, és megoldási készségük fejlődik a
sales, a funkcionális és a stratégiai szállodamenedzsment számos területén.
Vendéglátás menedzsment: A specializáció foglalkozik a rendezvényszervezés menedzsmentjével, annak alapvető szervezési
lépéseivel. Magában foglalja a gasztronómia
menedzsmentet, többek között az élelmezési ismereteket, az étrend összeállítást, italajánlást,
a rendezvényszervezést. Részletesen foglalkozik a program a napi üzletmenet problémáival,
kezelésükkel. A képzést vendéglátó kabineti
gyakorlatok egészítik ki.

A TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAKOT
NEKED AJÁNLJUK, MERT
A Turizmus-vendéglátás szak országosan az
egyik legnépszerűbb képzés a jelentkezők körében. A szakon folyó képzés a turisztikai vállalkozások által elismert. Keresik és szeretik
a szállodák, turisztikai szolgáltatók, rendezvényszervezők a szakon tanuló gyakornokokat.
Hogyne szeretnék, hisz térségünk legtöbb tu-

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
risztikai vezetője is itt végzett. Számukra nem
kell referencia, tudják, hogy szakmailag jól felkészített gyakornokokat fogadnak.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL
AZ ADOTT DIPLOMÁVAL?
• Végzettséged jól tudod hasznosítani az utazásszervezésben, az utazási irodákban, idegenvezetésben, a vendéglátó egységek értékesítési
és termelési részlegeit vezetve, a szállodák
recepcióján, szolgáltató és értékesítési egységeiben, az önkormányzatoknál, a fejlesztéssel,
pályázatokkal foglalkozó szervezeteknél, a
turisztikai desztináció menedzsmentben, az
egészség-turisztikai szolgáltatóknál, a szállodákban, éttermekben, rendezvényszervező cégeknél. A képzés olyan kreatív gondolkodásra
ösztönöz, annyi szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít, melynek segítségével a „mélyvíz”
nem akadály.
• Top 10 munkakör: szállodaigazgató, étteremvezető, utazási irodavezető, sales manager,
front office manager, housekeeping manager,
hotel marketing manager, turisztikai pályázati menedzser, spa sales manager, wellness
részlegvezető.

HALLGATÓINK MONDTÁK
„Szeretem, ha egy rendezvény ’háziasszonya’
lehetek, ha levezényelhetek hostessként egy
konferenciát, vagy éppen egy díszétkezést,
esetleg egy kiállításon a standon informálhatom az érdeklődőket, csoportot vezethetek. A
gimnáziumban is idegenforgalmi szakos voltam és egyértelmű volt, hogy a felsőoktatásban is ezt fogom tanulni. Biztos vagyok benne,
hogy jó döntés volt, hogy Szolnokra jöttem,
hiszen már most, tanulmányaim alatt több
állásajánlatot is kaptam. A tökéletes válasz-

tást mi sem bizonyítja jobban, minthogy már
a második szakot végzem, két specializációval.
Nagyon sok gyakorlati kurzuson, rendezvényen szerezhettünk szakmai tapasztalatot.
Egyre izgalmasabb feladatokat bíznak rám,
amelyeket már szinte teljesen önállóan meg
tudok oldani.”

H. Noémi
(Turizmus-vendéglátás
alapképzési szakos közgazdász)

INFORMÁCIÓ
Dr. Kóródi Márta tanszékvezető főiskolai tanár
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Turizmus-Vendéglátás Tanszék
Telefon: +36 56/516-066
E-mail:
korodi.marta@gk.uni-neumann.hu
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NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Közgazdász nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Megfelelő ismereteket és kompetenciákat
nyújtson a munkavállaláshoz és a továbbtanuláshoz. Ennek keretében kiemelten fontos,
hogy a hallgatók a külgazdaság működésével
kapcsolatban részletes gyakorlati ismeretekre
tegyenek szert, beleértve a logisztikai ismereteket is. A világgazdasággal és az Európai Unióval
kapcsolatban olyan szintű ismereteket sajátítsanak el, amelyek segítik őket a továbbtanulásban, illetve külföldi munkavállalásban is. A
képzés célja, hogy a Nemzetközi gazdálkodási
szakon olyan versenyképes ismereteket adjunk
hallgatóinknak, amellyel a hazai és nemzetközi
üzleti életben, az itt megszerzett szaktudásuk
révén, sikereket érhetnek el.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
matematika, vagy történelem, vagy egy szakmai
előkészítő tárgy. Az emelt szintű érettségi nem
követelmény.

JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Módszertani és elméleti alapozó ismeretek: matematika, statisztika, informatika,
közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan,
szaknyelv
Üzleti alapozó ismeretek: számvitel, gazdasági jog, menedzsment, marketing, környezet
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gazdaságtan, üzleti kommunikáció, vállalati
pénzügyek és adózási alapok
Társadalomtudományi ismeretek: EU tanulmányok, jogi alapok, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia
Szakmai törzsanyag: Világgazdasági folyamatok és régiók, Nemzetközi pénzügyek, Nemzetközi
ügyletek, Külkereskedelmi technika, Nemzetközi
marketing, Interkulturális kommunikáció és tárgyalástechnika, EU közös finanszírozású politikák, EU közös és közösségi politikák, Nemzetközi
fuvarozás és szállítmányozás, Vámismeretek,
Nemzetközi kapcsolatok joga

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK
• Külgazdasági vállalkozási
• Nemzetközi logisztika

DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK
Külgazdasági vállalkozási specializáció:
Üzleti környezet, Adózás és kontrolling az EUban, Külkereskedelem és belsőkereskedelem
technikája, Stratégiai menedzsment, EU források és pályázatírás, Magyarország külgazdasági
kapcsolatai, Vállalati logisztikai esettanulmányok, Nemzetközi logisztika
Nemzetközi logisztika specializáció:
Logisztikai alapok, Külkereskedelem és belsőkereskedelem technikája, Logisztikai elemzések, Kontrolling, Logisztikai menedzsment,
Nemzetközi logisztika, Logisztikai esettanulmányok, EU források és pályázatírás

A NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAKOT
NEKED AJÁNLJUK,

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
• ha érdekelnek a nemzetközi gazdálkodás fő
összefüggései, a nemzetközi gazdálkodásra,
nemzetközi kereskedelemre ható tényezők és
azok befolyásolására használatos módszerek,
• ha szeretnéd megismerni a vállalkozások beszerzési és értékesítési irányelveit, logisztikai,
tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási
eszközeit, módszereit,
• ha elsajátítanád a külkereskedelemmel kapcsolatos technikai fogásokat, eszközöket,
• ha képes szeretnél lenni belföldi, vagy akár
nemzetközi szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó
alapelvek és módszerek alkalmazására,
• ha szeretnéd a modern ipari csúcstechnológiák alapjait megismerni és ezzel szilárd műszaki ismeretekre is szert tenni,
• ha tehetséget érzel a piaci folyamatok és ügyletek lényegének megértéséhez, és szeretnél
olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat kialakítani, amelyekkel sikeres gazdasági mérnök lehetsz.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL
AZ ADOTT DIPLOMÁVAL?
Gazdálkodó szervezetekben jellemzően külkereskedőként, illetve más vállalati területek
menedzsereként. Minden olyan vállalkozásnál,
amelynek nemzetközi kapcsolata, vevői, beszállítói vannak, és ahol fontos a nemzetköziesedés.
Önkormányzatoknál, non-profit szervezeteknél, ahol nemzetközi kapcsolatrendszer építése
fontos. Olyan családi vállalkozás alapítására
is alkalmas leszel, amely alkalmas nemzetközi
szerepvállalásra.

HALLGATÓINK MONDTÁK
• ha szeretnél multinacionális vállalkozás megfizetett, nemzetközi karrierre képes munkavállalója lenni,

„Az idegen nyelvek szeretetét, a kommunikációs készségemet és tárgyalás technikámat,

továbbá a nemzetközi környezet és a külföldi
vállalatok, illetve azok folyamatainak megismerése iránti vágyamat, nem beszélve a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettségemről,
mind az intézménynek és az ott töltött tartalmas éveknek köszönhetem. Ma már egy autóipari multinacionális konszern magyar leányvállalatánál dolgozom logisztikai fejlesztési
munkatársként, ahol szakmai tudásomat kamatoztatva folyamatosan újabb lehetőségek
nyílnak számomra nemzetközi vonatkozásban
is, többek között német anyavállalatunknál, illetve különböző nemzetközi projektekben.”

Zsutai Mariann Bettina
(logisztikai fejlesztési munkatárs)

INFORMÁCIÓ
Dr. Máté Zoltán mb. dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi
Gazdálkodás Tanszék
Telefon: +36 56/510-300 /5719 m.
E-mail: mate.zoltan@gk.uni-neumann.hu
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VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAK (SZOLNOK)

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAK (SZOLNOK)
– módszertani alapozó ismeret (8 kredit – matematika, statisztika),
– elméleti-gazdaságtani alapozó ismeret (10
kredit – mikroökonómia, makroökonómia,
pénzügy),
– egységes üzleti alapozó ismeretek (12 kredit –
marketing, gazdasági jog, vállalat gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy).

JELLEGZETES TANTÁRGYAK

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Okleveles
szakon

közgazdász

vállalkozásfejlesztés

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas
színvonalú elsajátított elméleti és módszertani
ismeretanyag birtokában képesek elsősorban
kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére
és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan
fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások
alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra,
valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet
különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik
doktori képzésben történő folytatására.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara
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.
• A gazdálkodás és menedzsment, valamint a
nemzetközi gazdálkodási alapszakról érkezők
számára nincs további belépési feltétel, tanulmányi felvételi eredményeik alapján kerülnek
besorolásra.
• Minden más képzési területről érkezőknek
csak 30 tantárgyi kreditpontot kell előzetesen
teljesíteniük, dokumentálniuk az üzleti képzés
alaptantárgyaiból a következő struktúrában:

Alapozó ismeretek: Vállalati stratégia,
Pénzügyi elemzés, Vállalkozás-innováció,
Társadalmi
és
gazdasági
előrejelzés,
Vállalkozások
költségvetési
kapcsolatai,
Kutatásmódszertan, Szervezeti kultúra
Szakmai törzsanyag: Innovációmenedzs
ment, Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák, Vezetői döntéstámogató rendszerek,
Kockázatelemzés, Marketing stratégiák és
menedzsment,
Szolgáltatásmenedzsment,
Innováció- és vállalkozásfejlesztési politika,
Projektmenedzsment, Vállalkozás és globalizáció, Humánmenedzsment
Differenciált szakmai ismeretek: Üzleti tanácsadás, Üzleti környezet az EU-ban, Cégjog,
Vállalatértékelés, Multinacionális vállalkozások, Lean management, Humánkontrolling,
stb.

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERSZAKOT
NEKED AJÁNLJUK
A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen diplomával rendelkező számára nyitott.
Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség,
tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:
• A gazdálkodás és menedzsment, valamint a
nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai
(bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai

elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítése
érdekében;
• A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és
készségek elsajátítása érdekében;
• Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész,
egészségügyi és egyéb szakterületen diplomával rendelkezők számára új szakmai
készségek, elméleti és gyakorlati üzleti ismeretek megszerzése érdekében, melyek
egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját
szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt
számukra új szakterületek megismerésében,
meghódításában.

A SZAKON VÉGZETTEK KÉPESEK
• a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,
• a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők
mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,
• a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált
alkalmazására,
• a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
• a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására,
• szakmailag
megalapozott
döntések
meghozatalára,
• az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

INFORMÁCIÓ
Dr. Máté Zoltán mb. dékánhelyettes, tanszékvezető főiskolai tanár
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi
Gazdálkodás Tanszék
Telefon: +36 56/510-300/5719 m.
E-mail: mate.zoltan@gk.uni-neumann.hu
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KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAK (SZOLNOK)

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAK (SZOLNOK)
On-line marketing, Marketingeszközök a kereskedelemben, Médiaismeret és gazdaságtan,
PR és szponzorálás, Szolgáltatásmarketing,
Marketingkommunikáció esettanulmányok
Logisztika szakirány specifikus modul tárgyai: Logisztikai esettanulmányok,
Ellátási lánc menedzsment, Disztribúciós logisztika, Vevőelégedettség, E-kereskedelem,
Csomaglogisztika, Kereskedelmi logisztika,
Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás
A szakképzés megfelelő tantárgyait beszámítjuk a Kereskedelem és marketing alapszakon.

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi
szakirányon
Felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
Felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika
szakirányon

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja olyan gazdasági szakemberek
képzése, akik képesek általános gazdálkodási
és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások
áruforgalmi vagy marketing területén vezetői,
nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a
felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet
folytatni.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Bármely két érettségi tárgy.
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JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Alapozó modul tantárgyai: Munkaerőpiaci és jogi ismeretek, Idegen nyelvi alapszintű
ismeretek, Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek, Üzleti kommunikáció
Képzési terület szerinti közös modul
tantárgyai: Marketing, Vállalat gazdaságtan, Közgazdaságtani alapok, Menedzsment,
Pénzügy
Szakmai törzsmodul tantárgyak szintén
mindhárom szakirányon: Logisztika alapjai, Üzleti információk elemzése, Kereskedelmi
menedzsment, Piackutatás

A felsőoktatási szakképzettséggel
legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Kereskedelmi szakirány elvégzése után:
Áruforgalmi menedzser, Sales menedzser,
Kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásnak vagy áruosztályának vezetője,

Kereskedelmi ügyintéző, Kereskedelmi tervező,
szervező,
Marketingkommunikáció szakirány elvégzése után:
Marketing menedzser, Piackutató, reklám és
marketingtevékenységet tervező, szervező, PR
tevékenységet tervező, szervező
Kereskedelmi logisztika szakirány elvégzése után:
Logisztikai központ illetve regionális beszerző és elosztó központ vezetőjének helyettese,
Készlet- és anyagnyilvántartó, Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

INFORMÁCIÓ
Dr. Földi Kata főiskolai docens
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi
Gazdálkodási Tanszék
Telefon: +36 56/510 300/5703 m.
E-mail: foldi.kata@gk.uni-neumann.hu

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK
Kereskedelmi szakirány specifikus modul tárgyai: E-kereskedelem, Sales management, Marketingeszközök a kereskedelemben,
Termékhasznosság és termékmenedzselés,
Kereskedelmi esettanulmányok, Sales prezentáció, E-kereskedelem, Szolgáltatásmarketing
Marketingkommunikáció
szakirány
specifikus
modul
tárgyai:
Marketingkommunikáció,
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAK (SZOLNOK)

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZAK (SZOLNOK)
Pénzintézeti szakirány: Üzleti tervezés,
Adózási ismeretek, Vállalati gazdálkodás
alapjai, Pénzügyi és számviteli informatika,
Banküzemtan, Kis- és középvállalkozások üzleti
finanszírozása, Pénz- és tőkepiacok, Nemzetközi
fizetések, Hitelintézeti számvitel, Személyes
pénzügyi tervezés gyakorlata
Vállalkozási szakirány: Üzleti tervezés,
Adózási ismeretek, Vállalati gazdálkodás
alapjai, Pénzügyi és számviteli informatika,
Controlling, Ágazatok tervezési sajátosságai,
Vezetői számvitel alapjai, Pénzügyi controlling,
Vállalkozások finanszírozása, Éves beszámoló
összeállítása

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens
Felsőfokú államháztartási
közgazdász-asszisztens
Felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
Célja olyan gazdasági szakemberek képzése,
akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában
képesek a gazdasági élet legszélesebb területén:
• a vállalati,
• a pénzügyi szolgáltató,
• az államháztartási szektorban működő
szervezetekben
a feladatok ellátására, a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó,
pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel,
jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Bármely két érettségi tárgy.
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JELLEGZETES TANTÁRGYAK
Felsőoktatási alapozó modul: Munkaerőpiaci ismeretek, Idegen nyelvi alapszintű ismeretek, Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek, Üzleti kommunikáció
Gazdaságtudományok
modul:
Közgazdaságtani alapok, Vállalatgazdaságtani
ismeretek, Marketing, Jogi alapok, EU
tanulmányok
Képzési ág szerinti közös és szakmai törzsmodul: Pénzügy, Menedzsment,
Számvitel,
Biztosítás/Társadalombiztosítás,
Adók és támogatások, Controlling, Statisztikai
módszerek és számítások, Szakmai idegen nyelv

Szakirány-specifikus modulok
Államháztartási szakirány: Üzleti tervezés, Adózási ismeretek, Közigazgatási eljárás
és ügyiratkezelés, Közpénzügyi és közigazgatási alapok, Közfeladatok finanszírozása,
Államháztartási számvitel, Államháztartás gazdálkodása,
Államháztartás
elszámolási rendszere, Adóigazgatás, Adóellenőrzés,
Államháztartás elszámoló rendszere, Pénzügyi
és számviteli informatika

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK
• Pénzintézeti szakirány: A Pénzintézeti
szakirányon a képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag kerüljön oktatásra, amely a pénzügyi szolgáltató szektorban
működő szervezetekre vonatkozó piacképes,
az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt.
• Vállalkozási szakirány: A Vállalkozási
szakirányon a képzés további célja, hogy a
végzettek a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – szektorban képesek legyenek
általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések
előkészítésében, a napi likviditáskezelésben,
az adóbevallások és a különböző időtávú
pénzügyi tervek készítésében való részvételre.
• Államháztartási szakirány: a közfeladatokat ellátó államháztartási szervezetek számára képzett szakemberek képesek a vezetői
döntések megalapozásához, végrehajtásuk
ellenőrzéséhez szükséges pénzügyi-számviteli információs rendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez rendszerszemléletű gondolkodással felelősen hozzájárulni.

NEKED AJÁNLJUK EZT A SZAKOT,
• ha érdekelnek a közgazdasági alapösszefüggések, a gazdasági folyamatokra ható tényezők,
• ha szeretnéd megismerni mindazon folyamatokat, amelyek a kis-, közepes- és nagyvállalkozások, a pénzintézetek, valamint az állami
intézmények működését biztosítják,
• ha közreműködőként szervezni kívánod a gazdasági folyamatok pénzügyi-számviteli kimutatását, elemzését,
• ha érdekel a pénzintézetek működése, az államháztartás, valamint a vállalkozások tervezési, elemzési és pénzügyi-számviteli információkat biztosító folyamatai.

HOL HELYEZKEDHETSZ EL
A SZAKON SZERZETT SZAKKÉPESÍTÉSSEL?
KKV-k, pénzintézetek, illetve állami szervezetek pénzügyi és számviteli szakterületein asszisztensi munkakörökben (pénzügyi
ügyintéző, számviteli ügyintéző, üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője, adó- és illetékhivatali ügyintéző, társadalombiztosítási
és segélyezési hatósági ügyintéző, könyvelő
(analitikus)).

INFORMÁCIÓ
Horváthné Dr. Kökény Annamária
főiskolai docens
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment
Tanszék
Telefon:+36 56/510 300/5721 m.
E-mail:
kokeny.annamaria@gk.uni-neumann.hu
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TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK (SZOLNOK)
ment,
Turisztikai
rendezvényszervezés,
Turisztikai szakmai informatika.
Vendéglátó szakirány differenciált szakmai ismeretek tárgyai pl.: Élelmezéstan és higiénia a
vendéglátásban, Vendéglátó technológia, Üzleti
gazdálkodás, Gasztronómiai rendezvények
szervezése.
A szakképzés megfelelő tantárgyait beszámítjuk a Turizmus-vendéglátás alapszakon, illetve
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
után azonos képzési terület alapképzési szakjára történő továbbtanulás esetén többletpont
kapható: jeles záróvizsga eredmény alapján 32,
jó záróvizsga eredmény alapján 20, valamint
közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont jár.

OKLEVÉLEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG
MEGNEVEZÉSE:
Felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus
szakirányon
Felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátás
szakirányon

A SZAK KÉPZÉSI CÉLJA
A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati
ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk
során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)
t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások
megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére,
illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok
egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Bármely két érettségi tárgy.

JELLEGZETES TANTÁRGYAK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZETTSÉGGEL
LEGJELLEMZŐBBEN BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK
Turizmus szakirány elvégzése után:

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató
egység vezetője, Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője, Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet
folytató egység vezetője, Konferencia- és rendezvényszervező, Utazási tanácsadó, szervező,
idegenforgalmi ügyintéző, Utazásszervező, tanácsadó, Recepciós
Vendéglátó szakirány elvégzése után:
Vendéglős, Pincér, Pultos, Vendéglátó tevékenységet
folytató
egység
vezetője,
Konferencia- és rendezvényszervező

INFORMÁCIÓ
Bakos Róbertné mestertanár
Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar
Turizmus – Vendéglátás Tanszék
Telefon: +36 56/510-300/5715 m.
E-mail: bakos.robertne@gk.uni-neumann.hu

Alapozó modul tantárgyak pl.: Idegen nyelvi
alapszintű ismeretek, Üzleti kommunikáció
Képzési terület szerinti közös modul keretében:
Menedzsment, Pénzügy, Vállalat gazdaságtan
Marketing, Közgazdaságtani alapok
Szakmai törzsmodul tantárgyak, melyek
szintén mindkét szakirányon megtalálhatók: pl.: Turisztikai alapok, Szálláshely szolgáltatási alapismeretek, Vendéglátás alapjai,
Rendezvényszervezési alapismeretek, Szakmai
idegen nyelvi ismeretek

VÁLASZTHATÓ SZAKIRÁNYOK turizmus,
vendéglátó (csak nappali tagozaton)
Turizmus szakirány differenciált szakmai ismeretek tárgyai pl.: Desztináció földrajz,
Idegenvezetési alapok, Szabadidő menedzs-
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ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉGEK

MÁSODIK OTTHONOD: A KOLLÉGIUM
A Neumann János Egyetem Kecskeméten kettő, Szolnokon egy kollégiumi telephellyel rendelkezik. A kollégiumba pályázat útján juthatnak be hallgatóink. Az elbírálás pontrendszer
alapján történik, amelyben pontot ér a tanulmányi eredmény, a szociális helyzet, a közéleti
tevékenység és a lakóhely távolsága is.

STUDENT KOLLÉGIUM – SZOLNOK

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSZTÖNDÍJA
Szolnok város a 2017-2018-as tanévtől 10 millió Ft-ot biztosít a szolnoki és a kistérségből
származó alapszakos nappali tagozatos hallgatóknak! Ez egy hallgatóra számítva a tandíj 1/3át fedezi, amely már komoly segítség. Mit kell
ehhez tenned? Legyen minimum 320 pontod
a felvételin, majd tanulj jól! Csak rajtad múlik!

PADMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

a havi 75 000 Ft-os támogatásra, amelyet már
első alkalommal is öt hallgatónk nyert el!

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
Alapvetően ez is tanulmányi eredmény függő és
havi 40 000 Ft támogatást ad a valóban legkiemelkedőbb teljesítményű hallgatónak, akár 10
hónapon keresztül!

Az egyetemi évek a lehető legalkalmasabbak a
külföldi tapasztaltok megszerzésére és a nyelvtudás fejlesztésére! Pályázz és használd ki Te is
a tanulmányi és gyakorlati félévek Európa más
országaiban történő letöltését! Megéri!

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM ÖSZTÖNDÍJA

A Gazdálkodási Kar „saját” alapítványa, amely
– a lehetőségeitől függően – támogatja a kiemelten tehetséges, szociálisan hátrányos
helyzetben lévő hallgatókat is, valamint a
Tudományos Diákköri tevékenységet végzőket!
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• 24 órás recepció
• a lakószobákhoz fürdőszobák, modern berendezés, hűtőszekrények is tartoznak
• kiválóan felszerelt konyhák, étkezővel
• mosó – és szárítóhelyiség
• közösségi szórakozási lehetőségek: asztalitenisz, biliárd, darts
• kerékpártároló, sorompóval lezárt parkoló
• kábeles internetkapcsolat

ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAK

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány a
kecskeméti hallgatók mellett a legkiválóbb önköltséges nappali tagozatos szolnoki hallgatókat is támogatja a teljes tandíj átvállalásával.
Ehhez akkor juthatsz, ha vagy a felvételi pontod
legalább 350 vagy 3,85-nél jobb tanulmányi
eredményed van!

2017 őszétől a legalább 4,00 tanulmányi eredménnyel rendelkező és a kari kutatási folyamatokban is résztvevő hallgatók pályázhatnak

A Neumann János Egyetem Gazdálkodási
Karának Kollégiuma (STUDENT Diákotthon,
Szolnok, Mártírok útja 8.) a Tisza folyó belvárosi partján nyújt szállást és gyönyörű környezetének köszönhetően otthont a hallgatóknak.
A közelmúltban átadott gyaloghídnak köszönhetően „karnyújtásnyira” került tőle a Campus.
A kollégium több mint 250 férőhellyel segíti a
hallgatók elhelyezését az egyetemi évek során.
A hallgatók számára 2 ágyas szobákban biztosítunk szállást, melyek a legmagasabb igényeket
is maximálisan kielégítik.

Szolgáltatások:

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY
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A NEUMANN JÁNOS EGYETEM KARAI
NEUMANN JÁNOS EGYETEM
Oktatási és képzési igazgatóság

GAMF MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR

KERTÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-317
web: www.uni-neumann.hu

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-300
E-mail: gamf@gamf.uni-neumann.hu
Web: gamf.uni-neumann.hu

GAZDÁLKODÁSI KAR (SZOLNOK)

Cím: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Telefon: +36 56/510-300
E-mail: gk@gk.uni-neumann.hu
web: gk.uni-neumann.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (KECSKEMÉT)
A jövőd itt épül – adj esélyt a sikernek!
Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
Telefon: +36 76/516-328
E-mail: felveteli@gtk.uni-neumann.hu
web: gtk.uni-neumann.hu
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Cím: 6000 Kecskemét, Mészöly Gy. tér 1-3.
Telefon: +36 76/517-620
E-mail: kvk@kvk.uni-neumann.hu
web: kvk.uni-neumann.hu

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
TelEFON: +36 76 /501-770
E-mail: pk@pk.uni-neumann.hu
web: pk.uni-neumann.hu

