Képesítés: okleveles közgazdász
(regionális és környezeti gazdaságtan szakon)

KERESSENEK BENNÜNKET A FACEBOOKON:
@BCEKornyezetgazdasagtaniEsTechnologiaiTanszek

Megszerzendő kreditek: 120
Képzési idő: 4 félév

Bármilyen további kérdés esetén
keresse bizalommal a szakfelelőst:

FEJLESZTÉSPOLITIKA
–
KÖRNYEZETÜGY
–
VÁROSOK ÉS RÉGIÓK

A szakot azoknak ajánljuk, akik:

•

szeretnének mester szintű ismereteket
szerezni a fejlesztéspolitika területén, vagy
elhivatottak a környezetügy iránt,

•

vagy szeretnének gazdasági szakemberként
bekapcsolódni a városfejlesztési, valamint a
területfejlesztési folyamatokba,

•

szeretnének koraszerű interdiszciplináris
tudást kapni a globalizálódó és regionálisan
is szerveződő világgazdaság, környezeti,
társadalmi, földrajzi átrendeződéséről,

A Corvinus Egyetem
felvételt hirdet
a megújult

•

•

REGIONÁLIS ÉS

szívesen tanulnának olyan gyakorlati
szakemberektől, akik hosszú évek óta aktív
szerepet játszanak a gazdaságfejlesztésben,
területfejlesztésben, urbanisztikában helyi,
országos és EU szinten egyaránt,
rendelkeznek a témakörhöz kapcsolódó Bsc
végzettséggel (közgazdaságtan, geográfia,
egyéb kapcsolódó társadalomtudományi,
agrár, természettudományi vagy műszaki
területen),

KÖRNYEZETI

•

GAZDASÁGTAN

részt
vennének
magasan
kvalifikált
tudományos kutatók munkájában,

•

szeretnék tudásukat külföldi tanulmányúttal
vagy hazai gyakorlattal kiegészíteni.

MESTERSZAKRA

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsannát
zsuzsanna.szerenyi@uni-corvinus.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk
orientációs felvételi tájékoztatónkon:

2016. november 9-én (szerda)
17.00 órától
1096 Budapest, Közraktár u. 4-6.
(a BCE új Közraktár utcai épületében)

V. emelet / 510-es terem

A SZAKRÓL
A szak célja, hogy bevezetést nyújtson a nemzetközi,
országos regionális és helyi fejlesztéspolitika
egészébe – a közgazdasági és földrajzi, valamint
egyéb kapcsolódó alapképesítésű hallgatók számára.
A szak szintén ambicionálja, hogy teljes körű
környezetügyi ismeretek közvetítésével a hallgatói
felkészült környezet-gazdaságtani szakemberekké
is váljanak, miközben széleskörű stratégiai tervezési
és menedzselési képzést kapnak, elsősorban a
közszférára fókuszálva.
A 2016 februárjától újrainduló szak jellemzője az
interkaktív és a tantermen kívüli gyakorlati órák
valamint a projektszerű csoportfeladatok jelenléte,
a nemzetközi dimenzió és a globális összefüggések
hangsúlyos
megjelenítése,
a
közgazdaságtan
határterületeinek és alternatív megközelítéseinek
megismertetése.
A szakra jellemző a gyakorlat-orientált ismeretátadás,
melyek birtokában a Hallgatók alkalmasak lesznek
a fejlesztési rendszerek, a területi és ökológiai
folyamatok elemzésére, a fejlesztési, területi
fejlesztési, valamint környezeti politikák, stratégiák és
programok kidolgozására, ezek végrehajtásában való
közreműködésre, nyomon követésére és értékelésére,
továbbá projektszintű fejlesztési tevékenységek
ellátására.
Hallgatók
bekapcsolódhatnak
az
intézetben folyó kutatásokba.
A szakon eddig végzett hallgatók többsége különböző ágazatok, kormányzati, önkormányzati és
európai uniós szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező fejlesztéspolitikai
vagy környezetvédelmi feladatokat látnak el, azonban jelentős számban nagyvállalatok társadalmi felelősségvállalási területén tudtak elhelyezkedni.
A közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező
hallgatók a szak keretében gazdasági felsőfokú
végzettséget szereznek!

A FELVÉTELI ELJÁRÁS
A felvételin összesen 100 pont szerezhető, amelyből
70 pont szóbeli vizsgán érhető el a jelentkezőkkel
folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális
kérdésekkel kapcsolatos beszélgetés során.

Felvételi jelentkezés határideje:
2016. november 15.
Szóbeli felvételi vizsga időpontja:
2017. január 5.
A szóbeli vizsga 70 pontja az alábbiak szerint
érhető el a jelentkők részéről:
1. Szakirodalmi felkészülés felmérése a következő
forrásokból:
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai
(AULA, 2007) című BA tankönyv alapján az egyes
fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések
mentén.
Letölthető a „Felvételi információk” menüpont
alól: http://korny.uni-corvinus.hu/tanszekrol/index.php
vagy
Magyarország társadalom és gazdaságföldrajza
alapján.
2. Továbbá a jelentkezőkkel folytatott, aktuális
környezetvédelmi és regionális kérdésekkel
kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.
További pontok szerezhetők a diplomaminősítés
alapján (25 pont), valamint többletpontszám
(maximum 5 pont) adható az OTDK-n szerzett
helyezésekért, vagy a hátrányos helyzetért.
A felvételi információkról bővebben:
http://www.uni-corvinus.hu/tkar/felveteli
(Felvételizőknek menüpont alatt)

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA
A képzés keretében összesen 120 kredit szerezhető.
A legfontosabb szakmai tárgyak a következő
területekre terjednek ki:
regionális földrajz,
regionális gazdaságtan és politika,
fejlesztési és területi stratégiai tervezés,
programozás és értékelés,
közösségi tervezés és fejlesztés,
stratégiai menedzsment,
geopolitika,
földrajzi információs rendszerek (GIS),
fejlesztéspolitika és területfejlesztés,
urbanisztika,
fenntarthatóság és klímaváltozás (szakpolitikai)
környezetgazdaságtan mesterfokon,
fenntartható és társadalmilag felelős vállalat.
A választható tárgyak között a legaktuálisabb
témákat akár angol nyelven is tanulhatják!
A korábbi évfolyamok tantervi hálója megtekinthető:
http://tarsadalomtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=28527

MNB ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG
A 2017. februárjában induló évfolyamot államilag
támogatott (10-25) és költségtérítéses helyekkel
(1-15) is meghirdeti a Társadalomtudományi
és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, azzal, hogy a
költségtérítéses évfolyamra felvételt nyert
hallgatók pályázhatnak teljes tandíjukat fedező
ösztöndíjra, a teljes képzési időszakra, az Egyetem
Magyar Nemzeti Bankkal létrejött megállapodása
keretében.
A kiváló tanulmányi eredményű hallgatók MNB
kiválósági ösztöndíjban is részesülhetnek (az állami
ösztöndíjas hallgatók is).

