Mérnök-közgazdász (főiskolai)
szakirányú továbbképzési szak
I. A szakirányú továbbképzés neve:
Mérnök-közgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/664-2/2009.
IV. A létesítő intézmény neve:
Nyugat-magyarországi Egyetem
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1.

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Mérnök-közgazdász (főiskolai) szakirányú továbbképzési szak

2.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
..................(az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász (főiskolai)
3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok képzési terület

4.
A felvétel feltétele:
Műszaki, informatikai, nemzetvédelmi és katonai, agrár vagy természettudomány
képzési területek valamelyikén alapképzésben (vagy a korábbi képzési
rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
5.

A képzési idő:
3 félév

6.

7.

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek
száma:
90 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek,
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
A képzés célja: módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a
közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes
szakemberek képzése, akik a gazdaságpolitikai alkalmazásokat, részpolitikákat,
piaci intézményi kereteket stb. is ismerik és tudják kezelni.
A szakon végzett hallgató ismeri:
a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,
a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű
összefüggéseit,
a
gazdasági
problémák
megoldásához
szükséges
statisztikai
elemzőrendszereket,
gyakorlati menedzsment módszereket,
a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási
módszereit, technikáit,

az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó
törvényi szabályozást,
a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti
irányzatokat, döntéselméleti modelleket,
a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,
az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási
témaköröket,
a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos
jogszabályi és módszertani technikákat,
az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és
technikáit.
A szakon végzett hallgató alkalmas:
a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk (rosszul strukturált
problémák) mellett is megbízható eligazodásra,
szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony
alkalmazására,
a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és
menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,
a stratégiai gondolkodás gyakorlatba ültetésére,
a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,
a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő
alkalmazására,
a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz
szükséges menedzsment szemléletű probléma- és megoldáselemzésre,
irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,
modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.
A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és
készségek:
stratégiai gondolkodásmód,
önálló munkavégzésre való alkalmasság,
kreativitás és rugalmasság,
szervezői képességek, jó probléma felismerő készség,
kiváló problémamegoldó készség,
magas szintű stratégiai gondolkodás és ahhoz kapcsolódó logikai és
gondolkodási képességek,
kiváló kommunikációs készség,
információ feldolgozási képesség,
a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,
igény a szakmailag és emberileg hibátlan munkára,
igény az élethosszig tartó tanulásra,
alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
Elhelyezkedési lehetőségek:
vállalkozások, vállalatok, multifunkcionális cégek közép- és felsővezetői
munkaköreinek betöltése,
tanácsadó munkakörök betöltése,
projektvezetői munkakörök betöltése,

8.
önálló vállalkozói tevékenység ellátása.
A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb
ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:
Módszertani modul: 29 kredit
(Közgazdasági, statisztikai, gazdaságtani, kommunikációs és döntéstámogatási
ismeretek.)
Menedzsment modul: 29 kredit
(Vezetési és szervezési, stratégiaalkotási, emberi erőforrás menedzselési,
változtatás-, tudás-, és marketingmenedzsment témakörébe tartozó ismeretek,
vezetői kompetencia-fejlesztés.)
Gazdálkodási és pénzügyi modul: 23 kredit
9.

(Üzleti és gazdasági számítások és elemzések módszerei,
vállalati esettanulmányok, számvitel, adózás és pénzügyek.)
9. A szakdolgozat kreditértéke:
9 kredit

