Mesterképzések

Mesterképzési
szakjaink

Tagozat

Önköltséges finanszírozás estén
a költségtérítés összege
(félévente)

Közgazdálkodás
és közpolitika

Nappali és levelező

250.000 Ft

Nemzetközi gazdaság és
gazdálkodás

Nappali (angol nyelven)
és levelező (magyar nyelven)

300.000 Ft

Marketing

Nappali és levelező

250.000 Ft

Pénzügy

Nappali és levelező

250.000 Ft

Vállalkozásfejlesztés

Nappali és levelező

250.000 Ft

Jelentkezés módja

Egységesen
központi nyomtatványon, melyet az Educatio
Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. kezel.
Bővebb információ
a felvi.hu weboldalon!

Mire jó a mesterdiploma?
A közgazdálkodás és közpolitika szakon végzettek alkalmasak:
• a hazai és az EU fejlesztési politikáinak megvalósításában való
közreműködésre, az Európai Unió követelményrendszerének
eleget tevő közintézmények működtetésére;
• a közgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai ismeretanyag valóságos közpolitikai problémák és megoldások elemzésében történő használatára;
• a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatásmódszertani,
információtechnikai ismeretek összetett módon történő alkalmazására a gyakorlatban;
• az információszerzési, tárgyalási és meggyőzési technikák
alkalmazására.
A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon végzettek
alkalmasak:
• a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi összefüggésekben és környezetben történő felhasználására,
• a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére, és képesek ezeket a napi döntéseik során alkalmazni,
• alkalmasak a nemzetközi üzleti környezet jogi és etikai vonatkozásainak elemzésére,
• hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
• tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra idegen nyelven.
A marketing szakon végzettek alkalmasak:
• a vállalat értékalkotó tevékenységének átlátására és a vállalati
stratégia kialakításában való részvételre,
• a piaci jelenségek elmélyült elemzésére,

• marketingprogramok és -tervek összeállítására és a tervezés
irányítására,
• egyes marketing-részterületek irányítására (termékmenedzsment, termékfejlesztés, reklám, értékesítés, személyes ela
dás, árkialakítás, kutatás stb.) és ugyanezen területek vezető
szakértőjeként való működésre.
A pénzügy szakon végzettek alkalmasak:
• a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas színvonalú ellátására,
• a pénz-és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci
tranzakciók kezelésére és irányítására, a beruházások és
egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek
pénzügyi kockázatkezelésére,
• pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.
A vállalkozásfejlesztés szakon végzettek alkalmasak:
• a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére, a jövőbeli jövedelmezőségre ható
tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére, különös tekintettel a helyi feltételekre,
• 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, újonnan induló vállalkozások
problémáinak beazonosítására és ezen problémák hatékony
kezelésére,
• az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

Bővebb felvilágosítás
Ferenczi Ildikó
tanulmányi előadó
E-mail: ferenczi@eco.u-szeged.hu
Farkas Zsóka
oktatási koordinátor
E-mail: farkas.zsoka@eco.u-szeged.hu
Összességében mennyire elégedett munkaerő-piaci
helyzetével? (százalékban)
7,3

7,0

3

Egyáltalán nem

5,7

Nem
8,4

38,1

Inkább nem
Közepes mértékben
Inkább igen
Igen
Teljes mértékben

32,2

Mennyi a havi nettó összejövedelme? (százalékban)

31,2

39,2
Max. 150 eFt
151-250 eFt
250 eFt fölött

29,6

Kíváncsi vagy a kari életre is?
Látogass el a mindig naprakész Facebook oldalunkra!
www.facebook.com/GTK.SZTE
További elérhetőségek:
www.eco.u-szeged.hu

