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A legtöbbre értékelt
üzleti diplomát
adó képzés.
MBA képzés - Közgazdász mesterdiploma
nem csak közgazdászoknak

A magasan kvalifikált oktatók, egyetemi tanárok és
docensek egy-egy szakterület legkiválóbb hazai művelői
közé tartoznak, s mindannyian jelentős gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek: ez adja az átadott tudás igazi értékét.
A tananyagok „napra készek”, a legújabb, a járványügyi
veszélyhelyzet generálta kihívásokra is reagálnak,
külön
=
térítés nélkül érhetők el, az előadások mindig szombati
napra esnek, csakúgy, mint a számonkérések.
Minden előadásról videofelvétel készül, mely később
tetszés szerint visszanézhető.

Jelentkezés február 15-ig!
A képzésről további, részletes információ a GTK
MBA-oldalain érhető el, de az érdeklődők kérdéseiket
közvetlenül a kar munkatársainak is feltehetik úgy
elektronikus levélben, mint telefonon, az „MBA forró
vonalként” működő +36 (30) 811 26 87 információs
telefonszámon.

https://gtk.uni-neumann.hu

Cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
E-mail: gtk@uni-neumann.hu
Telefon: +36 70 338 5000

Keressen minket Facebookon is! @ NJEGTK

A hazai szabályozás szerint az MBA-képzésbe való belépés feltétele alapfokozatú (főiskolai) végzettség birtokában legalább három
év, mesterfokozatú (egyetemi) végzettség birtokában legalább
kétéves szakmai gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy a közgazdász alapvégzettségtől eltérő diplomások is jelentkezhetnek a képzésre
(a felvételi követelményekről, a felvétel feltételeiről tájékozódjon
a felvi.hu-n, illetve kérdezzen minket közvetlenül megadott
elérhetőségeinken).

KINEK AJÁNLJUK?
A közgazdász alapvégzettségű hallgatóink elmélyíthetik korábban megszerzett ismereteiket. Számukra tanulmányaik természetes folytatását jelenti az MBA mindhárom szakterületen. A specializációnk között található egy jellemzően pénzügyi irányultságú
(MBA pénzügy és számvitel), egy jellemzően menedzsment szemléletű (MBA vállalati menedzsment), valamint a marketing ismeretek
elmélyítését célzó képzés (MBA marketing).
A mérnök és informatikus, műszaki menedzser végzettségűek
műszaki alapképzettségük előnyös kiegészítése lehet az MBA.
A szakok közötti választást tekintve azt kell eldönteniük, hogy
inkább menedzsment, pénzügy és számvitel, vagy marketing irányba specializálódnának. Az előbbihez az MBA vállalati menedzsment, utóbbihoz a marketing specializációt javasoljuk.
Matematikus vagy fizikus alapvégzettségűeknek leginkább
az MBA pénzügy és számvitel specializációt javasoljuk. Itt használhatják ki ugyanis leginkább matematikai és modellezési képességeiket, és alapvégzettségük kiegészítésével értékes végzettséghez
juthatnak, amelyeket akár pénzintézeteknél is kamatoztathatnak.
Az agrár területről érkezőknek elsősorban a vállalati menedzsment specializációt ajánljuk, hiszen ennek általános üzleti jellege,
de egyben termelés- és szolgáltatásmenedzsment irányultsága
az agrár alapvégzettség ideális kiegészítője lehet, ahogy a marketing ismeretek is hozzájárulnak a területen dolgozók sikeréhez.
A jogász alapvégzettségűeknek a menedzsment vagy pénzügy
és számvitel irányultságú, valamint a marketing specializációnkat
javasoljuk. Ők jogi alapismereteiket remekül kamatoztathatják,
és a statisztikai ismeretek elsajátítása sem jelent nehézséget.
Az orvosi végzettségűeknek az MBA menedzsment, valamint marketing specializációját javasoljuk. Az ilyen típusú MBA-re egyébként hagyományosan nagy számban járnak orvos végzettségűek

is, hiszen ma már az egészségügy, illetve annak számos kiegészítő
része részben üzleti terület, így az előmenetelnek fontos részévé
vált valamilyen üzleti jellegű diploma megszerzése is.
A pedagógusoknak, vagy a társadalomtudományok egyéb területeiről érkezőknek szintén testre szabott lehet a vállalati
menedzsment specializáció éppen úgy, mint a marketing. A vezetői
ismeretek mellett jól hasznosulnak a kreatív adottságok, az MBA
képzéssel szerzett tudás, és a diploma nyújtotta presztízs a szakmai kiteljesedés kiváló eszköze lehet.

FELVÉTELI JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
Felvételizzen az NJE MBA képzésre, szerezzen közgazdász
mester-diplomát Kecskeméten!
A Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara
a 2021. szeptemberében induló MBA (Master of Business
Administration) mesterképzési szak várja a keresztfélévben csatlakozókat.
A szak levelező munkarendben, önköltséges finanszírozási formában kerül meghirdetésre, melynek költsége 280 000 Ft/félév.
A 2021-es rendes felvételi eljárásban, a felvi.hu E-felvételi
rendszerében a jelentkezésre irányadó szabályok szerint, a jelentkezési űrlap kitöltése és a szükséges dokumentumok feltöltése
mellett 2020. február 15. éjfélig lehet jelentkezni.
A felvételi eljáráshoz kapcsolódó fontosabb határidők
és információk:
➢ Online felvételi jelentkezés:
2020. december 28. - 2021. február 15.
➢ Az E-felvételi jelentkezés hitelesítésének határideje:
2021. február 20.
➢ Személyes felvételi vizsga (szóbeli szakmai vizsga és motivációs beszélgetés) 2021. május 17-23.
➢ A személyre szóló pontos felvételi vizsga időpontokról és annak
online módjáról elektronikus úton, az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címre megküldött névre szóló behívólevélben tájékoztatjuk a jelentkezőket.
➢ Adatmódosítás, sorrendváltoztatás és dokumentum feltöltés
végső határideje: 2021. július 8.
➢ A felvételi döntések kihirdetése: legkésőbb 2021. július 22.
A felvételi eljárás további részleteiről a felvi.hu weboldalon
keresztül tájékozódhat.
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