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Kedves Felvételiző!

 A PTE Közgazdaságtudományi Karának dékánjaként köszöntöm és köszönöm, 
hogy kiadványunkat fellapozva kíván megismerni minket, képzéseinket. 

 Korábbi tanulmányai során talán már találkozott velünk — a Pécsiközgázzal, a 
hazai gazdasági felsőoktatás egyik meghatározó szereplőjével. Karunk immár 
bő 50 évet tudhat a háta mögött, amely során tiszteletre méltó nemzetközi 
szakmai beágyazottságot ért el mind az oktatás, mind a kutatás terén. Célunk, 
hogy hallgatóink igényeinek szem előtt tartása mellett továbbra is az európai 
felsőoktatási térség elvárásaihoz alkalmazkodva, nemzetközileg versenyképes 

képzéseket nyújtsunk, lépést tartva az információs és kommunikációs technológiák fejlődésével, a glo-
balizáció és a fenntarthatóság kihívásaival, valamint a folyamatosan változó hallgatói és munkáltatói 
igényekkel.  

A Pécsiközgáz rendkívül sok lehetőséget biztosít hallgatóinak, hogy ne csak szakmailag, hanem embe-
rileg is fejlődhessenek. Bátorítom Önt, hogy a sikeres felvételt követően – amint arra lehetőség lesz –, 
vegyen részt minél több szakmai programon, éljen az általunk kínált lehetőségekkel, utazzon külföldre, 
gazdagodjon nemzetközi tapasztalatokkal, és fáradtságot nem ismerve dolgozzon álmai megvalósítá-
sán, hogy minél sikeresebb karrierpályát futhasson be.  

Ismerjen meg minket, vegyen részt tájékoztatóinkon, programjainkon, hogy személyesen vagy az on-
line térben találkozhassunk!

Takács András
dékán
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A Pécsiközgázon hallgatóinkat a kritikus elem-
zésre, kreatív gondolkodásra, az elméletek 
gyakorlati alkalmazására bátorítjuk. Büszkék 
vagyunk rá, hogy karunk az ország legjobbnak 
minősített gazdasági felsőoktatási intézményei 
közé tartozik.  

Számos egyetem kínál gazdasági képzéseket, 
de nálunk – a Pécsiközgázon – családias, hall-
gatóbarát és támogató közösség vár. Miért is 
tartjuk ezt fontosnak? Hisszük, hogy hallgatóink 
olyan környezetben tudnak leginkább kiteljesed-
ni, ahol jól érzik magukat és minden segítséget 
megkapnak szakmai fejlődésükhöz. Félévről–
félévre számos programot, quiz esteket, szak-
mai előadásokat, nemzetközi konferenciákat, 
külföldi tanulmányutakat és vállalati heteket 
szervezünk, hogy hallgatóink az elméleti és 
gyakorlati oldal megismerése mellett az üzleti, 
gazdasági szféra minél több vetületével és sze-
replőjével találkozhassanak, elindulhassanak a 
sikeres karrier felé vezető úton. 
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Felsőoktatási szakképzéseinket azon 
felvételizőknek ajánljuk, akik nem 
elégednek meg az érettségivel, de 
még nem döntötték el, melyik szakon 
szeretnének diplomát szerezni. Akkor 
is a FOKSz képzéseket javasoljuk, ha 
érdekelnek a vállalatok üzleti folyama-
tai, de inkább támogató jellegű munkát 
szeretsz végezni.   Ha először  inkább 
bátorságot és főként ismereteket gyűj-
tenél a továbblépéshez akkor is neked 
való a felsőoktatási szakképzésünk.

További érv a FOKSz képzések mellett, 
hogy a teljesített tantárgyak nagy része 
az alapképzésen történő továbbtanulás 
esetén elfogadtatható, így továbblépés 
esetén a képzési idő lerövidíthető.
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Legutóbbi országos statisztika – felsőoktatási szakképzések –  2020-as adatok alapján 
Forrás: DPR Eredmények

Gazdálkodási és 
menedzsment

Kereskedelem és 
marketing

Pénzügy és 
számvitel

Turizmus- 
vendéglátás

Bruttó átlagjövedelem 
szakonként

Átlagos elhelyezkedési 
hónap szakonként

1,4 1,1

1,2

Bruttó átlagjövedelem 
gazdaságtudományok 
képzési területen:

248 221 Ft 261 804 Ft

1,3

264 399 Ft 216 483 Ft

251 462 Ft
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VÁLASZTHATÓ 
SZAK MUNKAREND KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 

(félév)
KÉPZÉSI 

IDŐ (félév) KÉPZÉS KEZDETE

Gazdálkodási és 
menedzsment

nappali
támogatott

4 2023. szeptember
250 000 Ft

levelező
támogatott

225 000 Ft

Kereskedelem 
és marketing
[marketingkom-
munikáció]

nappali

támogatott

4 2023. szeptember
250 000 Ft

Pénzügy és 
számvitel
[pénzintézeti]

nappali
támogatott

4 2023. szeptember
250 000 Ft

levelező
támogatott

225 000 Ft

Turizmus-
vendéglátás
[turizmus]

nappali
támogatott

4 2023. szeptember

250 000 FtFe
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A gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási 
szakképzést azoknak ajánljuk, akik tudásukkal 
szívesen támogatnák hazai vagy nemzetközi 
vállalatok működését, legyen szó akár alap-
szintű pénzügyekről, döntéstámogatásról, 
projektkoordinációról, érdekegyeztetésről vagy 
marketingről. A szakon végzettek irodai szak-
mai irányítói; személyi asszisztensi, pénzügyi, 
statisztikai; biztosítási adminisztrátori stb. 
munkaköröket tölthetnek be. 

Főbb tárgyak:
üzleti szimuláció, szervezeti kultúramenedzse-
lése nemzeti közegben, tehetséggondozás, 
menedzsment és vezetés gyakorlat, pályázatok 
menedzselése
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A kereskedelem és marketing felsőoktatási szak-
képzés a neked való szak, amennyiben szeretnéd 
megismerni a marketing világát, érdekelnek az 
üzleti kommunikációs módszerek, a márkaépítés, 
a reklám- és médiakutatás területei, az integrált 
marketingkommunikációs tervek kidolgozása, a 
reklám jogi, etikai, és esztétikai követelményei.

A végzést követően elhelyezkedhetsz például 
kereskedelmi ügyintézőként, személyi asszisz-
tensként vagy akár a piackutatásban és a rek-
lámszakmában is megtalálhatod a számításod.

Főbb tárgyak:
marketingkommunikáció és média, 
értékesítés menedzsment, munka-
kommunikáció, kereskedelmi vállala-
tok gazdálkodása, digitális marketing 
alapjai, a kommunikálás pszichológiája
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l Várjuk jelentkezésedet, amennyiben elméleti 
és gyakorlati tudással felvértezett gazdasági 
szakemberként szeretnél otthonosan mozogni 
a pénz, a bankok, pénzintézetek, értékpapírok, 
befektetések és hitelek világában. A FOKSz 
szak elvégzését követően pénzügyi ügyintézői; 
számviteli ügyintézői; adó- és illetékhivatali ügy-
intézői; könyvelői (analitikus) stb. munkakörök 
betöltésére válasz alkalmassá.

Főbb tárgyak:
vállalati pénzügy, adótan, pénzügyi intézmények 
és piacok, pénzügyi tervezés és finanszírozási 
döntések, pénzügyi és banki szolgáltatók gaz-
daságtana, elemzés-ellenőrzés
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A turizmus és vendéglátás felsőoktatási szakképzést azoknak 
ajánljuk, akik legalább egy idegen nyelvet beszélnek, érdeklődnek 
a turisztikai termék- és szolgáltatástervezés iránt, szívesen ele-
meznek és szerveznek. Téged is várunk a képzésen, amennyiben 
szívesen dolgoznál országos, regionális vagy külföldi turisztikai 
szervezetnél, utazási irodában, hotelben, szállodában vagy akár 
nemzeti parkoknál, borászatoknál.  

A végzettségednek köszönhetően szálláshely-szolgáltatási/
vendéglátó/kulturális tevékenységet folytató egység vezető; 
konferencia- és rendezvényszervező; utazásszervező, tanácsadó; 
recepciós; idegenvezető stb. lehetsz. 

Főbb tárgyak:
turizmus rendszere, turizmusmarketing esettanulmányok, 
utazás– és eseményszervezés, turizmusföldrajz, gyors és lassú 
turisztikai termékek 

12



A karunk által meghirdetett felsőoktatási szakképzésekre a  
felvi.hu rendszerén (E-felvételi) keresztül lehet jelentkezni. Az 
egyes szakok megjelölése előtt javasoljuk, hogy nézz utána 
mind a bemeneti, mind a kimeneti követelményeknek, továbbá 
a képzés helyének is!

Karunk felsőoktatási szakképzéseknél érettségi vizsgaköve-
telményként nem határoz meg érettségi vizsgatárgyakat, így az 
általad igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő 
érettségi eredmények közül a két legjobb eredményből történik 
az érettségi pontok megállapítása.

A kimeneti követelmények egyik kritikus pontját jelentik az 
idegen nyelvi követelmények. Gazdálkodási és menedzs-
ment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel 
szakon elegendő az alapszintű idegen nyelvismeret, míg 
turizmus-vendéglátás szakon középfokú (B2) komplex szakmai 
nyelvvizsgát kell tenni. 

Ahhoz, hogy oklevelet szerezz egy féléves kötelező szakmai 
gyakorlatot kell teljesítened. Jó hír, hogy amennyiben alapkép-
zésen továbbtanulsz, akkor ott ez is elfogadtatható lesz majd!

További fontos részleteket a szakok tantervében találsz. 
Keresd fel honlapunkat: www.ktk.pte.hu!

Pontszámítással és a felvételi részleteivel kapcsolatban a 
felvi.hu oldalon találsz tájékoztatást. In
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A gazdaságtudományokat azért érdemes vá-
lasztani, mert változatos karrierlehetőségeket 
biztosítanak. Közgazdász diplomával a kezed-
ben számos kapu megnyílhat előtted, elhelyez-
kedhetsz multinacionális nagyvállalatnál, non-
profit szervezetnél, a közszférában, a turizmus 
területén, tovább viheted a családi vállalkozást 
vagy akár egy új start up-ot is alapíthatsz. A le-
hetőségek tárháza szinte végtelen, a választás 
kizárólag csak rajtad múlik.

Az elméleti órákon biztos tudást és alapokat 
szerezhetsz, a gyakorlati órák pedig lehetősé-
get adnak arra, hogy majd a munka világában 
is megálld a helyed - számos gyakorlati szak-
emberrel és gyakorlati feladattal, megoldandó 
problémával találkozhatsz majd.
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Legutóbbi országos statisztika – alapképzések – 2020-as adatok alapján
Forrás: DPR Eredmények
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1,4

1,0 1,6

1,4

356 766 Ft

358 563 Ft 377 796 Ft 332 872 Ft

393 865 Ft 297 845 Ft

1,4

Bruttó átlagjövedelem 
gazdaságtudományok 
képzési területen:

Bruttó átlagjövedelem 
szakonként

Átlagos elhelyezkedési 
hónap szakonként

Emberi  
erőforrások

Gazdálkodási és 
menedzsment

Turizmus- 
vendéglátás

Pénzügy és 
számvitel

Kereskeldelem 
és marketing
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VÁLASZTHATÓ SZAK 
(nyelv)

MUNKAREND KÖLTSÉGTÉRÍTÉS 
(félév)

KÉPZÉSI IDŐ 
(félév)

KÉPZÉS KEZDETE

Emberi erőforrások levelező 300 000 Ft 6+1 2023. szeptember

Gazdálkodási és menedzsment
nappali

támogatott

6+1
2023. szeptember

350 000 Ft

levelező 300 000 Ft 2023. szeptember

Gazdálkodási és menedzsment 
(angol nyelven) nappali

támogatott
6+1   2023. szeptember

400 000 Ft

Kereskedelem és marketing nappali
támogatott

6+1 2023. szeptember
350 000 Ft

Pénzügy és számvitel
nappali

támogatott

6+1
2023. szeptember

350 000 Ft

levelező 300 000 Ft 2023. szeptember

Turizmus-vendéglátás nappali
támogatott

6+2 2023. szeptember
350 000 Ft
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Emberi erőforrások alapszakunkat azoknak ajánljuk, akik 
érdeklődnek a munka sokszínű világa, a foglalkoztatási 
lehetőségek változatos formái iránt és tudni szeretnék, 
hogy miként működnek a szervezetek emberi erőforrás 
gazdálkodási funkciói. Akkor is érdemes ezt a szakot  
választanod, amennyiben szeretnéd megérteni a mun-
káltatói döntések mozgatórugóit és az ezek hátterében 
zajló szociológiai, pszichológiai folyamatokat.

A végzést követően továbbtanulhatsz a kar magyar, 
illetve angol nyelvű mesterképzéseiben, de amennyi-
ben a munkába állás mellett döntesz, úgy diplomádnak 
köszönhetően fejvadász, személyzeti tanácsadó, HR 
generalista, HR kontroller, tréner, munkaerőpiaci-szak-
értő munkakörök betöltésére leszel alkalmas mind a 
köz-, mind a versenyszférában.  

Főbb Tárgyak:
emberi erőforrás menedzsment, önismereti tréning, 
szociálpszichológia, szervezeti kultúra menedzselése 
nemzeti közegben, munkaügyi konfliktusok kezelése, 
ösztönzési rendszerek, üzleti etikett és protokoll 
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Érdemes a gazdálkodási és menedzsment alapszakunkat  
választanod, amennyiben szeretnél jobban belátni az üzleti 
szervezetek és intézmények kulisszái mögé és a folyamatok 
elemzését követően szívesen megterveznéd azok jövőbe  
mutató megoldásait, stratégiáit. 

A végzést követően a gazdálkodáshoz és szervezéshez kapcso-
lódó legkülönbözőbb munkakörök várnak rád. 

Amennyiben magabiztos angol nyelvtudással rendelkezel 
érdemes az angol nyelvű alapszakot választanod, hiszen 
a tantervben foglalt követelmények teljesítését követően 
nemzetközileg elismert diplomát is kapsz  (EFMD) a PTE 
által kibocsátott okleveles közgazdász diploma mellé. 

Főbb tárgyak:
karriermenedzsment és üzleti interakciók, menedzsment 
és vezetés gyakorlat, érdekegyeztetés, üzleti szimuláció, 
minőségügy, tehetséggondozás, döntés-előkészítő 
számvitel
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organizational behavior, international business, invest-
ments, small business management, career manage-
ment, business simulation workshop, advertising and 
sales promotion
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Érdemes a kereskedelem és marketing alapszakot 
választanod, amennyiben kreativitásod kibonta-
koztatása mellett szívesen irányítanád szervezetek  
és vállalatok marketing tevékenységét, továbbá szí-
vesen terveznéd és szerveznéd azok kereskedelmi 
folyamatait. A végzést követően lehetsz többek kö-
zött termék- vagy márkamenedzser, média- illetve 
reklámszakember, piackutató, online marketinges, 
de saját startupban is gondolkodhatsz. 

Amennyiben még többet szeretnél megtudni, akkor 
az alapdiploma megszerzését követően érdemes 
marketing mesterszakon továbbtanulnod, de más 
üzleti mesterszak választása esetén is sok hasz-
nos tapasztalattal gazdagodhatsz. 

Főbb tárgyak:
digitális marketing alapjai, kínálatmenedzs-
ment, marketingkommunikáció és média,  
értékesítés–menedzsment, marketingpszicholó-
gia, szakmai szoftverek – kreatív írás, nonbusiness 
marketing 
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A pénzügy és számvitel a neked való 
szak, amennyiben érdekelnek a gazdaság  
makro- és mikroszintű pénzfolyamatai, a ban-
kok és más pénzügyi intézmények működési 
mechanizmusai, a vállalatok befektetései és be-
ruházásai, a modern portfolió-elmélet, kockázat-
kezelési modellek és módszerek. Célunk, hogy 
a pénzügy szerteágazó területeihez köthetően, 
elméletileg is megalapozott, gyakorlatorientált 
tudással vértezzünk fel, mely segítségével a vál-
lalkozói szféra minden szintjén helytállni képes 
szakemberré válhatsz. Az alapdiploma megszer-
zését követően pénzintézeteknél, biztosítóknál, 
Magyarország vezető pénzügyi tanácsadóinál, 
könyvvizsgáló cégeknél vagy gazdasági vállal-
kozások pénzügyeseként helyezkedhetsz el, de 
megadjuk neked a kezdő lökést is, amennyiben 
saját vállalkozás beindításán töröd a fejed. 

Főbb tárgyak:
üzleti stratégia és pénzügyi elemzés, közpénz-
ügyek alapjai, beszámolókészítés, fenntartható 
és közösségi finanszírozás, vállalkozások adó-
zása, kontrolling, befektetések

STOCK
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A turizmusban, vendéglátásban komoly karrierépí-
tési lehetőségek rejlenek, így érdemes ezt az alap-
szakot választanod, amennyiben az országokban, 
városokban és különböző földrajzi egységekben rejlő 
természeti és kulturális értékeket kihasználva szeret-
néd elősegíteni régiók fejlődését és felzárkóztatását. 
Amennyiben szeretsz utazni, szervezni és embe-
rekkel foglalkozni, akkor ez a Te szakod. A diploma 
megszerzését követően elhelyezkedhetsz kulturális, 
örökségvédelmi és turisztikai szervezeteknél, hote-
leknél, borászatoknál, utazási irodáknál és nemzeti 
parkoknál turisztikai szakemberként, referensként 
vagy akár rendezvényszervezőként is.

Főbb tárgyak:
turizmus rendszere, gyors és lassú turisztikai ter-
mékek,  utazás- és eseményszervezés, vendéglátás 
és viselkedéskultúra, kulturális- és örökségturizmus, 
egészségturizmus
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A pontszámítás módja alapképzésre történő jelentkezés esetén:
• a tanulmányi pontok, érettségi pontok és a többletpontok összege
• az érettségi pontok kétszeresének és a többletpontok összege

Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.

A pontszámítás további részleteiről a www.ktk.pte.hu oldalon tájékozódhatsz.
Amennyiben szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezel, a további lehetséges 
pontszámítási módokról tájékozódj honlapunkon vagy a felvi.hu oldalán.

érettségi pontok
(max.200 pont)

többletpontok
(max.100 pont)

++

+ +

2

1.

többletpontok
(max.100 pont)

2.

tanulmányi pontok
(max.200 pont)

érettségi pontok
(max.200 pont)
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Karunk az alapképzéseknél érettségi vizsgakövetelmény-
ként az alábbi érettségi vizsgatárgyak közül kettőt vesz 
figyelembe – ebből egy kötelezően emelt szintű:

földrajz, gazdasági ismeretek, informatika, matematika, történelem, egy 
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy1, egy ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgy2, egy idegen nyelv3, egy szakmai előkészí-
tő vizsgatárgy4

1) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, 
közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

2) A képzési területen választható ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga-
tárgyak: irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek

3) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
 
4) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági ismeretek (üzleti gazdaságtan), 
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

FOKSz-on végzett hallgatók esetén a felvételi pontszám egyéb módokon 
is kiszámítható: érettségi pontok helyett érettségi és szakmai vizsga 
összege, vagy szakmai vizsga 4-szerese és a többletpontok.
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A pontszámítás módja alapképzésre történő jelentkezés esetén:
• a tanulmányi pontok, érettségi pontok és az intézményi pontok összege
• az érettségi pontok kétszeresének és az intézményi pontok összege

Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.

A pontszámítás további részleteiről a www.ktk.pte.hu oldalon tájékozódhatsz.
Amennyiben szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezel, a további lehetséges 
pontszámítási módokról tájékozódj honlapunkon vagy a felvi.hu oldalán.

érettségi pontok
(max.200 pont)

intézményi pontok 
(max.100 pont)

++

+ +

2

1.

intézményi pontok 
(max.100 pont)

2.

tanulmányi pontok
(max.200 pont)

érettségi pontok
(max.200 pont)
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Legalább egy emelt szintű érettségi az alábbi tárgyakból:

matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, egy idegen nyelv (angol, német, francia, 
spanyol, olasz, orosz), földrajz, fizika, kémia, biológia, természettudomány, fenntarthatóság, 
informatika, digitális kultúra, informatikai alapismeretek, informatika ismeretek, kereske-
delem ismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, gazdasági ismeretek, közgaz-
daság ismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), 
vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, ügyviteli alapismeretek, ügyvitel 
ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegennyelvű ügyviteli ismeretek

A vastaggal jelölt tantárgyak közül a két legkedvezőbb tárgy fogadható el érettségi tárgynak.

Intézményi pontok

- matematika, történelem (min. 45%-os eredmény esetén) – 50 pont
- érettségi tárgyak (kivéve idegen nyelv) (min. 45%-os eredmény esetén) – 25 pont
- felsőfokú nyelvvizsga – 50 pont
- középfokú nyelvvizsga, vagy legalább 60%-os emelt szintű érettségi az adott idegennyelvből 
– 25 pont
- gazdaságtudományi felsőoktatási oklevél – 25 pont
- esélyegyenlőség – 25 pont
- tanulmányi, szakmai versenyek (1-10. hely) – 25 pont
- emelt szintű érettségire adható max pontszám: 75 pont
- nyelvvizsgára adható max pontszám: 75 pont
- tanulmányi, szakmai versenyre adható max pontszám: 25 pont
- középszintű érettségi eredményének csak a kétharmada számítható be
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A karunk által meghirdetett alapképzésekre az E-felvételi rendszerén (felvi.hu) keresztül jelent-
kezhetsz. Javasoljuk, hogy a szakok megjelölése előtt alaposan olvasd át a honlapunkon található 
tanterveket és szakleírásokat, hogy részletekbe menően megismerd, mind a bementi, mind a kimeneti 
követelményeket. 

Karunk az alapképzések esetében érettségi vizsgakövetelményként az alábbi érettségi vizsgatárgyak 
közül kettőt vesz figyelembe: gazdasági ismeretek; matematika; történelem; földrajz; informatika; egy 
idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol); szakmai előkészítő tantárgy (kereskedelmi 
és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismere-
tek); ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgaz-
daság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek). 

Jó hír a felsőoktatási szakképzésen végzetteknek, hogy 2020 óta a FOKSZ oklevél eredménye kivált-
hatja az emelt szintű érettségit.

A diploma megszerzésének egyik kritikus pontja a nyelvvizsgák megszerzése. Turizmus-vendéglátás 
alapszakon két középfokú szakmai nyelvvizsgát vagy egy szakmai középfokú és egy általános 
felsőfokú nyelvvizsgát kell tenned. Más szakjainkon egy szakmai nyelvvizsga a követelmény, amit 
kiválthatsz álatalános felsőfokú nyelvvizsgával is.

Ahhoz, hogy oklevelet szerezz egy féléves (kivéve turizmus-vendéglátás BSc, ahol két 
féléves) kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítened. A lehetőségekről tájékozódj 
honlapunkon! További fontos részleteket a szakok tantervében találsz.

Keresd fel honlapunkat: www.ktk.pte.hu! 

Pontszámítással és a felvételi részleteivel kapcsolatban a felvi.hu oldalon találsz tájékoztatást. 
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Az alapképzés felvételi eljárásához hasonlóan a mesterképzésekre is a 
felvi.hu e–felvételi rendszerén keresztül lehet jelentkezni, azonban vannak 
olyan speciális szabályok, amik az előzetes tanulmányok elfogadására és a 
pontszámítás módjára vonatkoznak.

A mesterszakok esetében a képzési és kimeneti követelmények megha-
tározzák, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél előzményként mely 
szakok fogadhatók el. Továbbá azt is, hogy a mesterképzésbe való felvétel 
feltételeként meghatározott ismeretkörökből mennyi kredit előzetes teljesí-
tését szükséges igazolni.

Amennyiben olyan szakon szereztél oklevelet, amely a képzési és kimeneti 
követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kredi-
térték beszámításával vehető figyelembe, úgy elegendő az adott szakon 
szerzett oklevél másolatát csatolnod a jelentkezéshez és nem szükséges 
kreditelismertetési eljárást kezdeményezned. Ilyen szaknak tekinthetők, a 
(különösen a régi képzési szerkezet szerinti) gazdasági szakcsoportba sorolt 
főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, szakirányú továbbképzések, illetve a 
gazdaságtudományi képzési terület új rendszerű alapképzési szakjai.

Amennyiben más szakon végeztél, a felvétel feltételéül meghatá-
rozott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól kell  
kérelmezned. Az egyes mesterszakokhoz kapcsolódó kérelmeket a  
www.ktk.pte.hu oldalon tudod letölteni.

Pontszámítással és a felvételi részleteivel kapcsolatban a felvi.hu oldalon 
találsz tájékoztatást. Fe
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A mesterképzés az alapképzésben tanultakat ki-
egészítve tesz kíváncsivá a közgazdaságtan és 
az üzleti élet különböző területei iránt. A szakok 
elméleti része szakspecifikusabb, az előadások 
során sokkal mélyebb és korábban nem tanult 
tartalom tárul eléd. Az órák gyakorlati jellege 
pedig lehetőséget teremt arra, hogy tudásodat 
a való életben is kipróbáld és megszilárdítsd, 
számos gyakorlati szakemberrel és gyakorlati 
feladattal, megoldandó problémával találkoz-
hatsz majd.

Nem közgazdasági alapszakon végeztél, de 
mégis érdekel a gazdasági terület? A gazdaság-
tudományi mesterképzésekre nem csak közgaz-
dász alapdiplomával rendelkezők jelentkezését 
várjuk. A Bologna rendszer rugalmasságának 
köszönhetően számos hallgatónk érkezett más 
szakról, más egyetemről. Ezért is találkozhatsz 
a képzés során olyan színes egyéniségekkel, 
akik a természettudományok, a műszaki tudo-
mányok, az egészségtudományok és a bölcsé-
szettudományok után a Pécsiközgáz gazdasági 
mesterképzéseit választották a magabiztosabb 
munkaerőpiaci helytállás érdekében. 
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Legutóbbi országos statisztika – mesterképzések - 2020-as adatok alapján
Forrás: DPR EredményekM
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Bruttó átlagjövedelem 
szakonként

Átlagos elhelyezkedési 
hónap szakonként

Bruttó átlagjöve-
delem gazdaságtu-
dományok képzési 
területen:

464 924 Ft

467 300 Ft454 171 Ft

505 967 Ft 724 255 Ft393 823 Ft

1,1 1,4 1,6

1,2 1,5

Marketing Pénzügy MBA

Vállalkozás-
fejlesztés

Vezetés 
és szervezés
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VÁLASZTHATÓ SZAK 

(nyelv)
MUNKAREND KÖLTSÉGTÉRÍTÉS (félév) KÉPZÉSI IDŐ 

(félév)
KÉPZÉS 

KEZDETE

Marketing
 nappali

támogatott

4
2023. február és 

szeptember
450 000 Ft

levelező
támogatott
425 000 Ft

Pénzügy
nappali

támogatott

4
2023. február és  

szeptember
450 000 Ft

levelező
támogatott
425 000 Ft

Vezetés és szervezés
nappali

támogatott

4
2023. február és 

szeptember
450 000 Ft

levelező
támogatott
425 000 Ft

Vezetés és szervezés 
(angol nyelven)

nappali
támogatott

4
2023. február és 

szeptember450 000 Ft

Vállalkozásfejlesztés 
(angol nyelven)

nappali
támogatott

4 2023.  február
450 000 Ft

MBA (Master of Business 
Administration)

levelező 500.000Ft 4
2023. 

február és 
szeptember
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A marketing olyan izgalmas terület, ahol nap, mint nap új 
megoldandó problémákkal találkozhat, és kreatív válaszokat 
adhat az ember. A képzés során mindvégig a feladatok, kér-
déskörök interdiszciplináris végiggondolására, elemzésére 
készítjük fel a hallgatókat, hogy később marketinges pozíci-
ót betöltve munkájuk során valódi értéket jelentő termékeket 
és szolgáltatásokat vezessenek piacra és gondozzanak. 
Mesterképzésünk mind az elméleti, mind a gyakorlati ala-
pokat megadja ahhoz, hogy sikeres marketingstratégiát al-
kossunk, megfelelő üzeneteket illetve marketingeszköztárat 
válasszunk, és a márkaépítés szépségeit megismerjük. 

Szakunkat azoknak ajánljuk, akik bármilyen marketing terü-
leten magas szintű tudást és ezzel harmonizáló készségeket 
igénylő munkakört, vezetői pozíciót kívánnak betölteni akár 
Magyarországon, akár külföldön, vagy elméleti ismereteiket 
egy megfelelő doktori programban kívánják tovább bővíteni.

Főbb tárgyak:
marketingstratégia és- menedzsment,  fogyasztói  és vá-
sárlói magatartás, marketingkommunikáció, innovációmar-
keting, omnichannel marketingdöntések, márkastratégia, 
digitális marketing vagy ESG a vállalati gyakorlatban.
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A pénzügyi tudatosság és jártasság mára alapelvárás. A banki 
szféra mellett a lakástakarékpénztárak, a nyugdíj-előtakarékos-
ságok, a szabad felhasználású hitelek és a vállalati beruházások 
illetve befektetések világában mindig is szükség lesz olyan szak-
emberekre, akik magabiztos tudásuknak köszönhetően utat 
mutatnak. Képzésünket azoknak ajánljuk, akik önálló, kreatív, 
közgazdász szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi 
folyamatainak makro-, illetve mikro szintű irányítására és elem-
zésére egyaránt képes pénzügyi, gazdasági szakemberekké 
szeretnének válni.  

Karunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy hallgatói elsajá-
títsák a vállalati pénzügyi és beruházási döntések mód-
szertanát és megismerjék a pénzügyi szféra működésére 
vonatkozó speciális pénzügyi összefüggéseket, szabályokat, 
törvényszerűségeket.

Főbb tárgyak:
pénzügyi esettanulmányok angolul, viselkedési pénz-
ügyek, kontrolling a gyakorlatban, digitális pénzügyek, 
nemzetközi pénzügyek
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A vezetés és szervezés mesterszakot elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánljuk, 
akik kellő magabiztossággal és vezetői ambíciókkal rendelkeznek. A magyar 
nyelvű mesterszak rálátást kínál a vállalati folyamatokra, fejleszti a stratégi-
ai gondolkodást, illetve lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy valós 
üzleti környezetben tesztelhessék tudásukat. A képzés során a hangsúly a 
tudományosan megalapozott problémamegoldáson és a vezetői képes-
ségek fejlesztésén van. 

A képzés egyik fő erőssége, hogy gyakorlati szakemberek, kis- és 
nagyvállalti vezetők rendszeres résztvevői az óráknak, ennek a kap-
csolati tőkének köszönhetően hallgatóink vonzó karrierlehetőségekhez 
juthatnak.

Főbb tárgyak:
Vezetés elméletben és gyakorlatban, Vezetői készségek, Fenntartható 
HR, Stratégiai menedzsment, Kultúraközi üzleti kommunikáció

A vezetés és szervezés mesterképzés angol nyelven is megtalálható a 
Pécsiközgáz képzési kínálatában! Az angol nyelvű szak célja olyan veze-
tők képzése, akik angol szakmai nyelvtudásuknak köszönhetően nem-
zetközi szinten is képesek vezetői és menedzseri pozíciók betöltésére.

Főbb tárgyak: 
leadership and international management, change management, 
quality management, business consulting, strategic human 
resource management, knowledge management
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Az angol nyelvű képzésnek köszönhetően 
végzett hallgatóink könnyen boldogulnak a 
nemzetközi üzlet világában, hiszen a gazda-
sági, vállalkozási és innovációs ismeretek 
mellett magas szintű angol nyelvű tárgyalási 
és prezentációs képességeket is elsajátítanak. 

Az angol nyelvű vállalkozásfejlesztés mes-
terszak egyik legnagyobb előnye, hogy 
amennyiben a hallgatóink teljesítik a képzés 
feltételrendszerében foglaltakat, angol nyelvű 
diplomát is szerezhetnek a magyar mellett. 
Mindez egyedülálló lehetőséget jelent a 
diákok számára, hiszen olyan diplomához 
jutnak, amely a világ szinte bármely pontján 
elfogadott.

Főbb tárgyak:
entrepreneurship and business model 
generation, tutorial: start-up development, 
project management, e-commerce, intercul-
tural business communication, corporate 
entrepreneurship
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Az MBA szak a közgazdaságtan holisztikus 
megközelítésére törekszik, kiemelten kezelve 
mindazon értékteremtő vállalati területeket, 
amelyek napjaink piaci viszonyai között fenn-
tartható versenyelőnyt képesek biztosítani. 
Ajánljuk mindazoknak, akik az üzleti terület 
minden fontosabb részterületén megszerzen-
dő ismereteik birtokában képesek szeretnének 
lenni a vállalkozások életben maradását és 
fejlődését biztosító stratégiai szemlélet ki-
alakítására, valamint az emberi erőforrások, 
illetve általában szervezetek, vállalkozások 
tevékenységeinek irányítására és akiknek lega-
lább 3 éves szakmai (lehetőleg vezetői szintű) 
tapasztalata van.

Főbb tárgyak
befektetési döntések, tudásintenzív szerveze-
tek vezetése, változások menedzselése, válla-
lati stratégia, nemzetközi marketing, pénzügyi 
piacok elemzése, marketingpszichológia 
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7622 Pécs, Rákóczi út 80.

Nyílt nap
2022 november 25.
2023 január 18.
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Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóinknak anyagi támogatást is nyújtsunk felsőoktatási tanulmá-
nyaikhoz, hogy a jövőben még sikeresebb karriert futhassanak be. A Közgazdaságtudományi 
Kar támogatásai és ösztöndíjai a mesterszakos hallgatók számára is elérhetők.

Az MNB Kiválósági Program a kiemelkedő teljesítményű hallgatókat támogatja 10 hónapon 
keresztül havi 50.000 Ft-tal. A 2021/2022-es tanévben 30 tanuló részesült az ösztöndíjban.

A kétévente meghirdetésre kerülő Farkas Ferenc Ösztöndíj a 2017/2018-as tanévben először 
került átadásra. Az ösztöndíj célja, hogy elismerje és támogassa a Kar azon hallgatóit, akik az 
ösztöndíj névadójához hasonlóan szakmai, kutatási és közösségépítési területen is kimagasló 
eredményeket értek el. A díj havi 50.000 Ft alapítványi ösztöndíjat jelent 10 hónapon keresztül.

A Kar a szociális és tanulmányi ösztöndíjak mellett létrehozta a Pécsiközgáz Alma Mater 
Ösztöndíjprogramot, amely révén a tavalyi tanévben is több mint 100 hallgató részesült tanul-
mányi vagy szociális alapon, illetve egyéb jogcímeken támogatásban. Az ösztöndíjprogramra 
szánt teljes keret tanévenként meghaladja a 30 millió forintot.

Tanulmányi kedvezményt a hallgatóknak az a 10%-a kaphat, akik a felvételi pontjaikat, illetve 
a (későbbiekben) előző félévi tanulmányi átlagukat tekintve a legjobb eredményeket érik el a 
saját szakjukon. Az önköltség díjának tanulmányi kedvezménye legfeljebb 50%.

A program a 2022/2023-as tanévtől megújul, így a nappalis államilag finanszírozott képzésben 
résztvevő hallgatók is megkaphatják tanulmányi alapon az ösztöndíjat, esetükben ez ténylege-
sen kifizetésre kerülő összegként jelentkezik.
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Európa szerte közel 200 üzleti képzéssel foglalkozó felsőoktatási intéz-
mény működik. Felmerülhet a kérdés, hogy miért érdemes minket válasz-
tani? Mi az, ami megkülönbözteti képzésünket a többi intézményétől?

Gazdálkodási és menedzsment angol nyelvű szakunk kiemelkedik 
a képzéseink közül. Ez az a képzésünk, amely megfelelt a European 
Foundation for Managament Development (EFMD) magas színvonalú 
elvárásainak és akkreditációt szerzett, ezáltal kiérdemelte az EFMD 
Accredited márkanév használatát. Az akkreditáció olyan globális elis-
merést jelent, amellyel hazánkban jelenleg mindössze két felsőoktatási 
intézmény büszkélkedhet.

A Pécsiközgáz legújabb kettősdiploma programjai legeredményesebb 
hallgatóink előtt állnak nyitva. A School of Management, Université 
Catholique de Lyon és a Kedge Business School Bordeaux egyetemmel 
létrejött megállapodások értelmében a pécsi diákok magyar oklevelük 
mellé a partneregyetemeken BA- és/vagy MA-diplomát is szerezhetnek. 
Ennek feltétele a kiváló tanulmányi eredmény, angol nyelvtudás és a szak-
tanári ajánlás mellett egy tanév eltöltése Franciaországban.

A karon lehetőség van teljes értékű német BSc és MSc diplomák meg-
szerzésére is a Fernuniversität Hagennel való együttműködésnek 
köszönhetően. A Hageni Egyetem, Németországban egyedüliként kizá-
rólag távoktatási formában nyújtja képzéseit. A pécsi kreditek maximális 
beszámítását követően a hallgatóink rugalmasan választhatják ki a telje-
síteni kívánt tárgyakat és az ütemezésről is szabadon dönthetnek.

A Fernuniversität Hagen és a Pécsiközgáz  együttműködésének 20. év-
fordulóját ünnepli.N
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A doktori programjaink az egész életen át tartó tanulás gondo-
latát tükrözik.

Doktori képzéseinkben, olyan fiatal „tudósok” kinevelése a cél, 
akik kutatásaik révén az országos, régiós és nemzetközi szintű 
gazdasági döntéshozatal és tudományos szféra mérvadó sze-
replői lehetnek. Mindemellett folyamatosan szervezünk olyan 
rövidebb és hosszabb ciklusú képzéseket, melyek lehetővé 
teszik mind a tudás generális megújítását, mind a szűkebb 
specializálódást.

DOKTORI PROGRAMOK:
Gazdálkodástani Doktori Iskola programja magyar és angol 
nyelven
Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola programja 
magyar és angol nyelven
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Karunkon 2014 szeptemberében kezdte meg tevékenységét a Tehetségpont, mely 
a hallgatók tanulmányait és karriercéljait segíti. A TehetségPont egyszerre törekszik 
arra, hogy lazább, kötetlen környezetben személyes jelleget adjon 
az egyetemi éveknek, ugyanakkor programok, eszközök sokasá-
gával a tanulás, önfejlesztés felé igyekszik terelni a hallgatókat. E 
célból, a felsőoktatásban egyedülálló módon coaching szolgálta-
tást nyújt, mentor programot működtet, valamint különböző 
témákban (stresszkezelés, időgazdálkodás, karrier-
tervezés, tanulásmódszertan, stb.) workshopokat 
szervez, mindezt belső erőforrással képzett és lelkes 
coach-, illetve mentor kollégák segítségével. 

Fontos a karriered, önmagad fejlesztése? Nézz utána a 
Tehetségpont aktuális programjainak a Tehetségpont face-
book oldalán (www.facebook.com/tehetsegpont)!

Az Alkalmazott Tanulások Központja (Center for Applied 
Learning, CAL) célja a gyakorlatias oktatás erősítése. Ennek 
keretében a hallgatók nem csak izgalmas előadásokat hallgat-
hatnak meg vállalati szakértőktől, hanem a tanórák keretében akár 
vállalati projekteken is dolgozhatnak. A folyamatot a felsőoktatásban 
egyedülálló openup.pte.hu platformunk támogatja, ahol a kapcsolatterem-
tés, a közös gondolkodás és az innovatív ötletek megvalósítása is megvalósul. 

További részletek a CAL-ról és a Központokról: cal.ktk.pte.hu  
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Karunk nagy hangsúlyt fektet nemzetközi aktivitásának folyamatos fej-
lesztésére, így fennállása óta számos nemzetközileg elismert, európai 
és tengerentúli oktatási intézménnyel fűzte szorosabbra együttműkö-

dését, hogy hallgatóknak és oktatóknak szóló csereprogramokat 
dolgozzon ki a széleskörű gyakorlati tapasztalatszerzést, a 

közös kutatási tevékenységet támogatva. 

Jelenleg több mint 70 európai intézménnyel állunk kapcso-
latban és további 10 tengerentúli felsőoktatási intézménnyel 
kötöttünk kétoldalú együttműködési szerződést. Ezen együtt-
működések keretein belül félévenként mintegy 50 külföldi hall-
gató folytat tanulmányokat a PTE KTK angol nyelvű képzésein, 

valamint évente mintegy 40 Pécsiközgázos hallgató él a lehe-
tőséggel, hogy egy vagy két szemesztert a kar valamely külföldi 

partnerintézményében töltsön.

TIPP: Képzési szintenként két féléved van élni az Erasmus+ kül-
földi mobilitás lehetőségével, így tanulmányaid alatt akár 

két évet is partneregyetemeinket tölthetsz. Érdemes 
kihasználni a lehetőségeket!

Amerikai Egyesült Államok,  Ausztria, Ausztrália,  Azerbajdzsán, 
Belgium, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brazília, Bulgária, 
Csehország, Dánia, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Észtország, 

Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Japán, 
Kanada, Kína, Kolumbia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, 
Mexikó, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország,  Peru, 
Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Tajvan, 

Törökország, Ukrajna
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A kari hallgatói élet az egyéni aktivitásokon 
túl a hallgatói szervezetek keretein belül 
vagy azok tevékenységében szerveződik. 
A szervezetek széles skálán mozognak a 
hallgatói érdekképviselettől, a szakmai-tu-
dományos közösségeken vagy a külföldi 
szakmai szervezetek helyi működtetésén 
át akár az újságkészítésig. Remek lehe-
tőséget kínálnak arra, hogy a hallgatók 
még a munkaerőpiacra való kilépés előtt 
tapasztalatokat szerezzenek különböző 
területeken, kapcsolati bázist építsenek, il-
letve a szakmai tevékenység mellett egyéb 
érdeklődési területeiken is kipróbálhassák 
magukat (fotózás, sportszervezés, rendez-
vényszervezés, újságírás).

TIPP: Ha érzed magadban az ambíciót, 
akkor mindenképp élj a lehetőséggel, 
és csatlakozz valamelyik diákszerveze-
tünkhöz, hogy átélhesd az igazi egyetemi 
életérzést!

Hallgatói Önkormányzati Testület
Janus Pannonius Közgazdasági 
Szakkollégium
Kappa Tau Beta
Karton Network
Magyar Közgazdasági Társaság
University Business Club Pécs
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Ismerj meg minket!

Amennyiben kérdéseid vannak a mesterképzésekkel 
és a jelentkezéssel kapcsolatban, illetve segítségre van 
szükséged az E-felvételivel kapcsolatos adminisztrá-
ciós feladatok terén, állunk rendelkezésedre szemé-
lyesen, telefonon, vagy akár emailben is. Kérdéseidre 
szívesen válaszolnak Tanulmányi Osztályunk munka-
társai, akikkel az alábbi elérhetőségeken tudod felven-
ni a kapcsolatot. 

Cím: 7622 Pécs, Rákóczi u. 80. (a Tanulmányi

Osztályt a Pécsiközgáz 1. emeletén találod)

Email: felveteli@ktk.pte.hu, to@ktk.pte.hu 

Telefon: (72) 501 599 / 23335 vagy 23258

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő – csütörtök: 9:30-12:00 és 13:00-14:30

Péntek: 10:00-12:00

További képzéseinkről, Erasmus 
programunkról, rendezvényeinkről 
és a hallgatói életről honlapun-
kon és Facebook oldalunkon 
tájékozódhatsz.

pecsikozgazptektk

pecsikozgazofficial pecsikozgaz
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