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1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK
A szak felelőse: dr. Bélyácz Iván egyetemi tanár.

1.1 A SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
/2016.08.05./

1. A mesterképzési szak megnevezése: pénzügy (Finance)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles közgazdász pénzügy szakon
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Finance
3. Képzési terület: gazdaságtudományok
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel, a
gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.
4.2. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a
gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a nemzetközi
gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
4.3. A 9.3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok
az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
- a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi
területi besorolása: 343
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja gazdasági szakemberek képzése, akik pénzügyi, közgazdaság-tudományi
műveltségükkel, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú
elméleti, módszertani és gyakorlati tudásukkal képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű
gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére makro- illetve
mikroszinten egyaránt. Üzleti és módszertani ismereteiknek, a tudatosan fejlesztett vezetői
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készségeiknek és képességeiknek birtokában alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi
gazdasági élet különböző területein, az állami és magánszférában a pénzügyi feladatok ellátására,
a pénzügyi szakirodalom feldolgozására és gazdagítására. Felkészültek tanulmányaik
mesterképzésben történő folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. Pénzügyi szakon a közgazdász
a) tudása
- Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek
fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
- Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon
túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az
intézményi környezetre. Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak a
tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
- Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési
módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt
tervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
- Ismeri a sztenderd pénzügyi modelleket, különös tekintettel közgazdaságtan sztenderd
modelljeire, azok alkalmazhatóságára.
- Ismeri a vállalati pénzügyi és beruházási döntések módszertanát, a vállalati beruházások és
egyéb befektetések elemzésének módszertanát, a vállalatok finanszírozási és adóügyeinek
lehetőségeit.
- A pénzügyi elmélet területén megszerzett biztos alapokon túl otthonosan mozog az olyan
specializált témakörökben is, amelyek birtokában a hallgatók elhelyezkedhetnek a tágabb
értelemben vett pénzügyi szférában (bankok, biztosítók, brókercégek, befektetési alap- és
vagyonkezelők, illetve ezek felügyeleti szervei és a jegybank).
- Ismeri a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazását, a tőkepiaci tranzakciókat, és az ezekhez
kapcsolódó értékelési eljárásokat, a pénzügyi kockázatkezelésben fontos származtatott
ügyletekkel kapcsolatos elméletet és gyakorlatot.
b) képességei
- Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokat fogalmaz meg, képes
az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására
irányuló stratégiák kialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközi
környezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
- A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes és nagyméretű vállalkozást,
komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el,
összetett gazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi,
multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
- Képes nagy és közepes vállalkozások pénzügyi funkcióit vezetni és irányítani, olyanokat is,
amelyek tevékenységük vagy tőkeszerkezetük következtében kapcsolatban állnak a tőkepiaccal,
illetve jelentős pénzügyi kockázatoknak vannak kitéve.
- Képes a vállalatok elemző, döntés-előkészítő, és döntéshozatali tevékenységének magas
színvonalú ellátására.
- Képes a pénz- és tőkepiaci instrumentumok árazására, a tőkepiaci tranzakciók kezelésére és
irányítására, a beruházások és egyéb befektetések elemzésére, a származtatott ügyletek pénzügyi
kockázatkezelésére.
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- Képes pénzintézeteknél, költségvetési intézményeknél, országos hatáskörű irányító
szervezeteknél pénzügyi elemzői, döntés-előkészítői és döntéshozatali feladatok ellátására.
c) attitűdje
- Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és
proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
- Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
- Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a
társadalmi problémákhoz való viszonyulása során, munkájában figyel a szélesebb körű
társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre (ideértve a társadalmi, szociális és
ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is).
- Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is
ösztönzi, segíti, támogatja.
- Nyitott az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
- Munkájában kreatív, problémafelismerő és -megoldó irányultságú.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
- Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező.
d) autonómiája és felelőssége
- Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területeken is önállóan választja ki
és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző,
döntéselőkészítő, tanácsadói feladatokat.
- Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért, vállalkozásáért, az
alkalmazottakért. Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános
fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
- Szakmai munkában kimagasló igényességet is tükröz, az értelmiségi léthez kötődő általános
műveltséget, beleértve gyarapításának forrásait és módszereit fontosnak tartja.
- A pénzügyi világ társadalmi, gazdasági és jogi környezetében bekövetkező változások érdeklik,
a szakmai döntések következményeinek felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.
- Társadalmi érzékenység, kockázattudatos, a döntéshozatalnál a személyes felelősségvállalás
jellemzi.
- Felelősséget vállal a szakvéleményében közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az
általa, illetve irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek (kvantitatív döntési módszerek,
matematikai-statisztikai elemzés, pénzügyi közgazdaságtan, pénzügyi jog, kutatási módszerek)
30-50 kredit
- pénzügyi szakmai ismeretek (haladó vállalati pénzügyek, haladó pénzügytan, pénzügyi piacok
elemzése, befektetések, kockázatok kezelése és mérése, adótan, pénzügyi kimutatások elemzése,
pénzügyi elmélettörténet) 20-40 kredit.
9.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve az alkalmazott vállalatértékelés, a
vállalati válságkezelés, a pénzügyi kontrolling, a vállalati pénzügyi információs rendszerek, a
stratégiai beruházások és reálopciók, a beruházási és finanszírozási döntések, a banküzemtan, a
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kötvény- és részvénypiacok, a származtatott ügyletek, az empirikus pénzügyek, a monetáris
politika, a közösségi pénzügyek, az adóelmélet és -politika, az ágazati költségvetési gazdálkodás,
a szakirányú számvitel és kontrolling szakterületein szerezhető speciális ismeret. A képző
intézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a képzés egészén belül 25-45 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex
típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú
(C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy
oklevél szükséges.
9.3. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési
ciklusba való belépés minimális feltételei:
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi
területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezetgazdaságtan,
gazdaságelmélet,
gazdaságstatisztika,
közgazdaság-elmélettörténet,
gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi
gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
- üzleti alapismeretek (vállalati gazdaságtan, számvitel, kontrolling emberi erőforrás gazdálkodás,
gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje,
döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területéről 10
kredit;
- társadalomtudományi alapismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek,
gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek (pénzügy, pénz- és tőkepiaci ismeretek, banküzemtan, pénzügypolitika,
adózási ismeretek, vállalati pénzügyek, vállalatértékelés) területéről 15 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.
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1.2 A KÉPZÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ STRUKTÚRÁJA
A képzés célja
A képzés célja olyan pénzügyi gazdasági szakemberek képzése, akik a nemzetközi
összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elméleti, módszertani
és gyakorlati ismeretanyag elsajátítása után képesek önálló, kreatív, közgazdász
szemléletű gondolkodásra, a gazdaság pénzügyi folyamatainak irányítására és elemzésére
makro- illetve mikro szinten egyaránt. Az emelt szintű üzleti és módszertani
ismereteknek, a tudatosan fejlesztett vezetői készségeknek és képességeknek birtokában a
pénzügy mesterképzési szakon végzettek alkalmassá válnak a hazai és a nemzetközi
gazdasági élet különböző területein az állami és a magánszférában a pénzügyi feladatok
ellátására. Az arra fogékony jelöltek emellett sikerrel folytathatják tanulmányaikat a
doktori képzésben. A szakon bizonyos tárgyak angol nyelven történő teljesítésére is mód
nyílik.
Azon hallgatók számára, akik rendelkeznek mérlegképes könyvelő végzettséggel, a szak
lehetőséget kínál a nemzetközi számviteli ismeretek és képességek megszerzésére és az
IFRS mérlegképes könyvelő vizsgára történő felkészülésre is.
Karrierlehetőségek
A módszertanilag jól képzett pénzügyi szakemberek iránt a munkaerőpiacon továbbra is
folyamatosan növekvő igény mutatkozik. A nemzetközi standardoknak megfelelő
tantárgyi tartalmak, a képzés támogatására felhasznált legkorszerűbb szoftverek, és a
magasan minősített, sokat publikáló oktatói kar együttesen garantálják mind a hazai,
mind az európai perspektívát az elhelyezkedés során.
A képzés alapvető struktúrája
A nappali képzésen a Kar az ún. kétkapus belépési rendszert alkalmazza, ami azt jelenti,
hogy a képzés minden félévben meghirdetésre kerül, így a hallgatók tavaszi és őszi
kezdéssel egyaránt megkezdhetik tanulmányaikat. A szak általános struktúrája nappali
tagozaton az alábbi:
1. év
Kredit

2. év

Tavasz/Ősz

Ősz/Tavasz

Tavasz/Ősz

Ősz/Tavasz

6

A

A

A

B

6

A

A

B

B

6

A

B

B

6

B

B

B

6

B

B vagy C

Összesen

30 kredit

30 kredit
5

B

B vagy C

D (Diplomakonzultáció)

C
30 kredit

30 kredit

Pénzügy mesterképzési szak

PTE KTK MSc

A levelező képzés csak őszi félévben indul. A levelező képzés általános struktúrája:
1. év
Kredit

2. év

Ősz

Tavasz

Ősz

Tavasz

6

A

A

A

B

6

A

A

B

B

6

A

B

B

6

B

B

B

6

B

C

B
C

3
Összesen

B
33 kredit

30 kredit

30 kredit

D (Diplomakonzultáció)

27 kredit

A Képzési is Kimeneti Követelményekhez (KKK) igazodva az A modul a
gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismereteket, a B modul a mesterszakhoz
rendelt szakmai ismereteket (ezen belül B1: Pénzügy szakmai ismeretek és
B2: Kötelezően választható speciális szakmai ismeretek), a C modul a szabadon
választható tárgyakat, a D modul pedig a diplomakonzultációt tartalmazza. A képzés
során megszerzendő kreditek megoszlása a következő:
Tantervi modulok:
A Gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek
B Szakmai ismeretek
C Szabadon választható modul
D Diplomakonzultáció
Összesen
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Jellemző
36 kredit
60 kredit
9 kredit
15 kredit
120 kredit
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2. TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS SZERKEZETE
Ajánlott mintatanterv tavaszi félévben felvételt nyert hallgatók részére:
1. év

2. év
Ősz

Tavasz

Üzleti intelligencia,
Alkalmazott statisztika
és ökonometria,
Termelés- és
folyamatmenedzsment,
Közgazdaságtan,
Stratégiai vezetés,
Pénzügyi és adójog
(3 x 6 kredit)

Haladó vállalati
pénzügyek (6 kredit)
Nemzetközi pénzügyi
piacok (6 kredit)
∑ 30 kredit

Üzleti intelligencia,
Alkalmazott statisztika és
ökonometria, Termelés- és
folyamatmenedzsment,
Közgazdaságtan,
Marketingmenedzsment,
Pénzügyi és adójog
(2 x 6 kredit)

Tavasz
Üzleti intelligencia,
Alkalmazott statisztika és
ökonometria, Termelés- és
folyamatmenedzsment,
Közgazdaságtan, Stratégiai
vezetés, Pénzügyi és adójog
(1 x 6 kredit)
Pénzügyi ökonometria
(6 kredit)

Ősz

Pénzügyi viselkedéstan
(6 kredit)

Kockázatok mérése és
kezelése
(3 kredit)

9 kredit az alábbi tárgyakból:
6 kredit az alábbi
Közösségi pénzügyek,
tárgyakból:
Pénzügyi kimutatások
Stratégiai beruházások és
12 kredit az alábbi
elemzése, Pénzügyi
reálopciók, Kockázati
tárgyakból:
instrumentumok értékelése,
tőke elemzés, Banki és
Alkalmazott vállalatértékelés,
Pénzügyi kontrolling,
biztosítási ügyletek
Beruházási és finanszírozási Applied venture valuation**
döntések, Nemzetközi
Szabadon választható
Diplomakonzultáció
pénzügyi beszámolási
(9 kredit)
(15 kredit)
standardok, Finance cases*
∑ 30 kredit
∑ 30 kredit
∑ 30 kredit
Befektetési döntések
(6 kredit)

Ajánlott mintatanterv őszi félévben felvételt nyert hallgatók részére:
1. év
Ősz

Üzleti intelligencia,
Alkalmazott statisztika és
ökonometria, Termelés- és
folyamatmenedzsment,
Közgazdaságtan,
Marketingmenedzsment,
Pénzügyi és adójog
(3 x 6 kredit)

Tavasz

Üzleti intelligencia,
Alkalmazott statisztika és
ökonometria, Termelés- és
folyamatmenedzsment,
Közgazdaságtan, Stratégiai
vezetés, Pénzügyi és adójog
(2 x 6 kredit)

Haladó vállalati pénzügyek
(6 kredit)
Befektetési döntések
(6 kredit)
6 kredit az alábbi
tárgyakból:
Alkalmazott
vállalatértékelés,
Beruházási és finanszírozási
döntések, Nemzetközi
pénzügyi beszámolási
standardok, Finance Cases*
∑ 30 kredit

Nemzetközi pénzügyi
piacok (6 kredit)

Szabadon választható
(6 kredit)

∑ 30 kredit

2. év
Ősz
Üzleti intelligencia,
Alkalmazott statisztika és
ökonometria, Termelés- és
folyamatmenedzsment,
Közgazdaságtan,
Marketingmenedzsment,
Pénzügyi és adójog
(1 x 6 kredit)

Tavasz

Pénzügyi ökonometria
(6 kredit)

9 kredit az alábbi
tárgyakból:
Közösségi pénzügyek,
Pénzügyi kimutatások
Kockázatok mérése és kezelése
elemzése, Pénzügyi
(6 kredit)
instrumentumok
12 kredit az alábbi tárgyakból: értékelése, Pénzügyi
kontrolling, Applied
Alkalmazott vállalatértékelés,
Venture Valuation**
Stratégiai beruházások és
reálopciók, Kockázati tőke
elemzés, Banki és biztosítási
ügyletek
Diplomakonzultáció
(15 kredit)
Szabadon választható
(3 kredit)
Pénzügyi viselkedéstan
(6 kredit)

∑ 30 kredit

*A Finance cases tárgy csak angol nyelven teljesíthető
**Az Applied Venture Valuation az Alkalmazott vállalatértékelés tárgy helyett teljesíthető angol nyelven
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∑ 30 kredit

Pénzügy mesterképzési szak

PTE KTK MSc

A modul – Gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek
NEPTUN
A tantárgy címe
M17PUA01 Alkalmazott statisztika és ökonometria
M17PUA02 Közgazdaságtan
M17PUA03 Marketingmenedzsment
M17PUA04 Pénzügyi- és adójog
M17PUA05 Stratégiai vezetés
M17PUA06 Termelés- és folyamatmenedzsment
M17PUA07 Üzleti intelligencia
Teljesítendő kredit összesen:

Tárgyfelelős
Rappai Gábor
Mellár Tamás
Pavluska Valéria
Márkus Gábor
Somogyvári Márta
Vörös József
Kruzslicz Ferenc

Félév
Ő+T
Ő+T
Ő
Ő+T
T
Ő+T
Ő+T

Óra
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2

Telj. Kredit
K
6
K
6
K
6
K
6
K
6
K
6
K
6
36

Félév
Ő
Ő
Ő
T
T
T

Óra
2+2
2+0
2+2
2+2
2+2
2+2

Telj. Kredit
K
6
K
3
K
6
K
6
K
6
K
6
33

Óra

Telj. Kredit

Pintér Éva
Kuti Mónika
Csapi Vivien
Szerb László

Félév
Ő
T
Ő
Ő
Ő
Ő

Szücs Tamás
Csapi Vivien
Szabó Zoltán
Ulbert József
Pintér Éva
Budai Eleonóra

B modul – Szakmai ismeretek
Pénzügy szakmai ismeretek (B1) modul tárgyai
NEPTUN
A tantárgy címe
M17PUB01
Befektetési döntések
M17PUB02
Kockázatok mérése és kezelése
M17PUB03
Pénzügyi viselkedéstan
M17PUB04
Haladó vállalati pénzügyek
M17PUB05
Nemzetközi pénzügyi piacok
M17PUB06
Pénzügyi ökonometria
Teljesítendő kredit összesen:

Tárgyfelelős
Bélyácz Iván
Bélyácz Iván
Szabó Zoltán
Kuti Mónika
Schepp Zoltán
Rappai Gábor

Kötelezően választható speciális szakmai ismeretek (B2) modul tárgyai
A tantárgy címe
Alkalmazott vállalatértékelés
M17PUB07
Applied Venture Valuation
M17PUB08
Banki- és biztosítási ügyletek
M17PUB09
Beruházási és finanszírozási döntések
M17PUB10
Finance Cases
M17PUB11
Kockázati tőke elemzés
Nemzetközi pénzügyi beszámolási
M17PUB12
standardok
M17PUB13
Stratégiai beruházások és reálopciók
M17PUB14
Közösségi pénzügyek
M17PUB15
Pénzügyi instrumentumok értékelése
M17PUB16
Pénzügyi kimutatások elemzése
M17PUB17
Pénzügyi kontrolling
Teljesítendő kredit összesen:
NEPTUN

8

Tárgyfelelős
Takács András

2+2

K

6

0+2
0+2
2+2
0+2

K
K
K
K

3
3
6
3

Ő

0+2

K

3

Ő
T
T
T
T

0+4
2+0
0+4
0+2
0+4

K
K
K
K
K

6
3
6
3
6
27

Pénzügy mesterképzési szak

PTE KTK MSc

C modul – Szabadon válaszható modul

M17PUC20

A tantárgy címe
Európai monetáris integráció
Gazdaságpolitikai döntések
Kreatív gondolatprezentáció
Kreatívipari marketing
Megújuló energiák gazdasági és üzleti
alkalmazásai
Munkaügyi kapcsolatok
Politikai marketing
Tudományos diákköri munka MSc ősz
Simonyi inkubációs program MSc I.
Simonyi inkubációs program MSc II.
A piacelmélet üzleti alkalmazásai
Az európai városok működése és a
piacgazdaság
Foglalkoztatáspolitika
Haladó gyakorlati pénzügyi döntések
IFRS értékelési és megjelenítési
sajátosságai*
IFRS konszolidáció*
Marketingstratégiai szimuláció
Nemzetközi adózás
Tudományos diákköri munka MSc
tavasz
Üzleti etika

M17PUC21

Mentorálás elméletben és gyakorlatban

NEPTUN
M17PUC01
M17PUC02
M17PUC03
M17PUC04
M17PUC05
M17PUC06
M17PUC07
M17PUC08
M17PUC09
M17PUC10
M17PUC11
M17PUC12
M17PUC13
M17PUC14
M17PUC15
M17PUC16
M17PUC17
M17PUC18
M17PUC19

Tárgyfelelős
Schepp Zoltán
Szabó Zoltán
Törőcsik Mária
Pavluska Valéria

Félév
Ő
Ő
Ő
Ő

Óra
2+0
2+0
0+2
2+0

Telj. Kredit
K
3
K
3
GY
3
K
3

Ő

0+2

GY

3

Ő
Ő
Ő
Ő/T
Ő/T
T

2+0
2+0
0+2
0+2
0+2
2+0

K
K
GY
GY
GY
K

3
3
3
3
3
3

Kaposi Zoltán

T

2+0

K

3

László Gyula
Pintér Éva

T
T

2+0
0+2

K
K

3
3

Szücs Tamás

T

0+4

GY

6

Márkus Gábor
Rekettye Gábor
Márkus Gábor

T
T
T

0+2
0+2
2+0

GY
GY
K

3
3
3

Kaposi Zoltán

T

0+2

GY

3

Somogyvári Márta
Gyarmatiné Bányai
Edit

T

2+0

K

3

Ő/T

0+2

GY

3

Somogyvári Márta
László Gyula
Orosdy Béla
Kaposi Zoltán
Bedő Zsolt
Bedő Zsolt
Barancsuk János

Egyéb befogadott Campus kredit
Teljesítendő kreditek összesen:
9
* Az IFRS értékelési és megjelenítési sajátosságai és az IFRS konszolidáció tárgyak a B2 modulban
található Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok c. tárggyal együtt biztosítják az IFRS mérlegképes
könyvelő vizsgára történő felkészülést.

A szabadon választható tárgyak kínálatát a Kar igény szerint módosíthatja. A választható
tárgyak aktuális listáját – melyben kizárólag a Kreditátviteli Bizottság által jóváhagyott
tárgy szerepelhet – a Tanulmányi Osztály minden félév elején közzéteszi.

D modul – Diplomakonzultáció
NEPTUN

A tantárgy címe

Tárgyfelelős

M17PUD01 Diplomakonzultáció
Teljesítendő kreditek összesen:

Konzulens

9

Félév

Óra

4

150
150

Telj. Kredit
K

15
15

Pénzügy mesterképzési szak

PTE KTK MSc

3. RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS
Ajánlott mintatanterv:
1. év

2. év

Ősz

Tavasz

Ősz

Tavasz

Alkalmazott statisztika és
ökonometria
(6 kredit)

Termelés- és folyamatmenedzsment
(6 kredit)

Stratégiai vezetés
(6 kredit)

Stratégiai beruházások és
reálopciók
(6 kredit)

Pénzügyi és adójog
(6 kredit)

Üzleti intelligencia
(6 kredit)

Pénzügyi ökonometria
(6 kredit)

Pénzügyi
instrumentumok
értékelése
(6 kredit)

Marketingmenedzsment
(6 kredit)

Nemzetközi pénzügyi piacok
(6 kredit)

Pénzügyi viselkedéstan
(6 kredit)

Befektetési döntések
(6 kredit)

Haladó vállalati
pénzügyek
(6 kredit)
Nemzetközi pénzügyi
beszámolási standardok
(3 kredit)
∑ 33 kredit

Beruházási és finanszírozási
döntések (3 kredit)
Pénzügyi kimutatások
elemzése (3 kredit)
Szabadon választható
(6 kredit)

∑ 30 kredit

Alkalmazott
vállalatértékelés
(6 kredit)
Kockázatok mérése és
kezelése (3 kredit)
Szabadon választható
(3 kredit)

∑ 30 kredit
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Diplomakonzultáció
(15 kredit)

∑ 27 kredit

Pénzügy mesterképzési szak

PTE KTK MSc

NEPTUN
A tantárgy címe
Tárgyfelelős
Félév
Óra
Telj. Kredit
A modul – Gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek
Alkalmazott statisztika és
LM17PUK01
Rappai Gábor
1
28
K
6
ökonometria
LM17PUK02
Marketingmenedzsment
Pavluska Valéria
1
28
K
6
LM17PUK03
Pénzügyi és adójog
Márkus Gábor
1
28
K
6
Termelés- és
LM17PUK04
Vörös József
2
28
K
6
folyamatmenedzsment
LM17PUK05
Üzleti intelligencia
Kruzslicz Ferenc
2
28
K
6
LM17PUK06
Stratégiai vezetés
Somogyvári Márta
3
28
K
6
Teljesítendő kreditek összesen:
36
B modul – Szakmai ismeretek
LM17PUB01
Befektetési döntések
Bélyácz Iván
1
28
K
6
LM17PUB02
Haladó vállalati pénzügyek
Kuti Mónika
1
28
K
6
LM17PUB03
Nemzetközi pénzügyi piacok
Schepp Zoltán
2
28
K
6
LM17PUB04
Kockázatok mérése és kezelése
Bélyácz Iván
3
14
K
3
LM17PUB05
Pénzügyi ökonometria
Rappai Gábor
3
28
K
6
LM17PUB06
Pénzügyi viselkedéstan
Szabó Zoltán
3
28
K
6
Nemzetközi pénzügyi
LM17PUB07
Szücs Tamás
1
14
K
3
beszámolási standardok
Beruházási és finanszírozási
LM17PUB08
Kuti Mónika
2
14
K
3
döntések
LM17PUB09
Pénzügyi kimutatások elemzése
Pintér Éva
2
14
K
3
LM17PUB10
Alkalmazott vállalatértékelés
Takács András
3
28
K
6
Pénzügyi instrumentumok
LM17PUB11
Ulbert József
4
28
K
6
értékelése
Stratégiai beruházások és
LM17PUB12
Csapi Vivien
4
28
K
6
reálopciók
Teljesítendő kreditek összesen:
60
C modul – Szabadon válaszható modul
LM17PUC01
A piacelmélet üzleti alkalmazásai Barancsuk János
Ő
14
K
3
LM17PUC02
Vállalkozástan
Bedő Zsolt
Ő
14
K
3
Simonyi inkubációs program
LM17PUC03
Bedő Zsolt
Ő/T
2 óra/hét
GY
3
MSc I.*
Simonyi inkubációs program
LM17PUC04
Bedő Zsolt
Ő/T
2 óra/hét
GY
3
MSc II.*
IFRS értékelési és megjelenítési
LM17PUC05
Szücs Tamás
T
4 óra/hét
GY
6
sajátosságai**
LM17PUC06
IFRS konszolidáció**
Márkus Gábor
T
2 óra/hét
GY
3
LM17PUC07
Üzleti etika
Somogyvári Márta
T
14
K
3
LM17PUC08
Üzleti jog
Barakonyi Eszter
T
14
K
3
Teljesítendő szabadon választható kreditek összesen:
9
D modul - Diplomakonzultáció
LM17PUD01
Diplomakonzultáció
Konzulens
4
150
K
15
Teljesítendő kredit összesen:
120
* A nappali képzés azonos tárgyával összevontan teljesíthető (heti 2 óra, hétközi időpontban).
** Az IFRS értékelési és megjelenítési sajátosságai és az IFRS konszolidáció tárgyak a nappali képzés
azonos tárgyaival összevontan teljesíthetők (heti 2 ill. 4 óra, hétközi időpontban). E tárgyak a B modulban
szereplő Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok c. tárggyal együtt biztosítják az IFRS mérlegképes
könyvelő vizsgára történő felkészülést.

A szabadon választható tárgyak kínálatát a Kar igény szerint módosíthatja. A választható
tárgyak aktuális listáját – melyben kizárólag a Kreditátviteli Bizottság által jóváhagyott
tárgy szerepelhet – a Tanulmányi Osztály minden félév elején közzéteszi.
11
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PTE KTK MSc

4. DIPLOMAKONZULTÁCIÓ
A diplomakonzultáció a választott szakdolgozati témához rendelt konzulenssel folytatott
rendszeres szakmai konzultációt tartalmazza. A szakdolgozati témaválasztás és a konzultáció
menetét és részletes szabályait a kari honlapon közzétett tájékoztatók tartalmazzák.

5. ZÁRÓVIZSGA, OKLEVÉL
A záróvizsgára az abszolutórium birtokában és a szakdolgozat pozitív elbírálását követően
kerülhet sor. A záróvizsga konkrét szabályait, valamint az oklevél-minősítés meghatározásának
módját a kari honlapon közzétett záróvizsga szabályzat tartalmazza.
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