BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI
EGYETEM
MENEDZSMENT és VÁLLALATGAZDASÁGTAN TANSZÉK
Küldetésünk
A Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék azzal a céllal jött létre,
hogy oktatási tevékenységével a leendő közgazdászokat, műszaki
menedzsereket és mérnököket a munkájukhoz elengedhetetlen,
versenyképes menedzsmentismeretekkel és a kritikus gondolkodás,
valamint a kreativitás képességével vértezze fel, továbbá a menedzseri
karriert választó szakembereket professzionális menedzserekké képezze –
mindezt kiemelkedő színvonalon, a minőségi hallgatói élmény elérése
érdekében.
Tanszékünk emellett a gazdasági és egyéb szervezetek megbecsült
partnere kíván lenni, mindezek érdekében korszerű menedzseri ismeretek
és menedzsmentkultúra széleskörű fejlesztésére, ápolására, terjesztésére
törekszik, a vállalatokkal karöltve.
Hiszünk benne, hogy a Tanszék oktatási tevékenységét olyan elmélyült
kutatásokra kell építeni, amelyek fókuszát a menedzsmentszakma
fejlődésének, a gazdasági-társadalmi igényeknek és saját erősségeinek
hármasa jelöl ki. Mindezt a menedzsment tudományos közéletének
nemzetközi vérkeringésébe kapcsolódva, rangos külföldi partnerekkel
együttműködve tesszük.
TÖRTÉNETÜNK
A menedzsment és a gazdaságtan oktatása és kutatása mindig szerves
részét képezte a Műegyetem tevékenységének. A József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen (1934 – 1948) Kuntner Róbert,
Kelemen Móricz, Heller Farkas és tanítványaik munkássága
nagymértékben hozzájárult a mérnökök, közgazdászok felkészítéséhez.
Tanszékünk a Közgazdaságtudományi Egyetem kiválása után, 1949-ben
alakult meg Üzemi Tervgazdaságtan Tanszék néven, Harsányi István
professzor vezetésével. Későbbi tanszékvezetőink: Fáth János, Ladó
László, Boross Zoltán és Kövesi János professzorok.
Az ötvenes években a Gépészmérnöki Karon elkezdtük a posztgraduális
gazdasági mérnöki képzést. Nevünk a hatvanas években Ipari
Üzemgazdaságtan Tanszékre változott. A hetvenes években a
Gépészmérnöki Karon termelési rendszer szakos, a Vegyészmérnöki
Karon szervező szakos graduális oktatást, a Villamosmérnöki Karon pedig
szervező szakmérnöki posztgraduális képzést indítottunk. A nyolcvanas
években Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszékként elindítottuk a

minőségszabályozási, az ipari formatervezési, valamint az értékelemző
szakmérnökök képzését. Számos hallgató végezte tanszékünkön egyetemi
doktori (Dr.techn., Dr. univ.) cselekményét. A Magyar Tudományos
Akadémia az elsők között vette fel tanszékünket a tudományos
ösztöndíjasokat képző kutatóhelyek közé. Segítségünkkel megalakult a ma
is sikeresen működő Menedzsment Szakkollégium. Az MTA K+F
kutatócsoportot létesített tanszékünk mellé rendelve.
A
kilencvenes
években
nevünk
Ipari
Menedzsment
és
Vállalkozásgazdaságtan Tanszék lett. Előbb angol nyelvű, majd magyar és
francia nyelvű MBA (Master of Business Administration) képzést indítottunk
olyan rangos amerikai és nyugat-európai egyetemek közreműködésével,
mint a Rochester Institute of Technology; State University of New York at
Buffalo; Massachusetts Institute of Technolgy, Sloan School of
Management; Heriot-Watt University, Edinburgh; Université Jean Moulin
Lyon 3; University of California, Berkeley, Haas School of
Business; Universität Karlsruhe, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
Tanszékünkön 1993-ban a USAID támogatásával amerikai-magyar TQM
Center of Excellence létesült, amely országos hálózatot épített ki a TQM
hazai elterjesztésére. Meghatározó szerepünk volt az egyetemi szintű
műszaki menedzser szak 1996-os beindításában, és bekapcsolódtunk
számos más graduális és posztgraduális műegyetemi képzésbe.
Kezdeményezői voltunk a műszaki menedzsment PhD-program
kialakításának és akkreditálásának, továbbá a Gépészmérnöki Kar PhDprogramjában is részt vállaltunk. 1998 és 2011 között tanszékünk
munkatársai szerkesztették a Harvard Business Review magyar kiadását.
Meghatározó szerepünk volt abban, hogy 1998-ban létrejött a Gazdaságés Társadalomtudományi Kar. 2005-ben egyik kezdeményezői voltunk
az Üzleti Tudományok Intézet létrehozásának, amellyel egy időben
nevünket Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszékre változtattuk. A
bolognai
folyamatban
fontos
szerepet
játszottunk
az
új
típusú BSc/BA és MSc/MA szintű szakok létesítésében és elindításában.
Ma tanszékünk a szakfelelőse a Műszaki menedzser alapés mesterszaknak, a Marketing mesterszaknak, a Vezetés és szervezés
mesterszaknak,
valamint
a
Pénzügyek
Tanszékkel
közösen
a Gazdálkodási és menedzsment alapszaknak és az MBA mesterszaknak.
Eddigi tanszékvezetőink:
dr. Kövesi János (1994-től),
dr. Boross Zoltán (1986-1994),
dr. Ladó László (1978-1986),
dr. Harsányi István (1965-1978),

dr. Fáth János (1953-1965),
dr. Harsányi István (1949-1953).
Tanszékünkön az oktatási-kutatási tevékenység négy szakcsopotba
(Marketing, Menedzsment, Minőségmenedzsment és Üzleti statisztika,
Termelésmenedzsment) szerveződve zajlik.
SZAKCSOPORTOK

Marketing szakcsoport
A marketing szakcsoport oktatási tevékenységének fő területei: marketingalapismeretek, nemzetközi marketing, szolgáltatásmarketing, vásárlói
magatartás,
termékés
márkamenedzsment,
marketingkutatás,
marketingkommunikáció,
értékesítésmenedzsment,
illetve kapcsolati
marketing.
A szakcsoport oktatóinak tudományos kutatómunkája a BME jellegéhez
igazodóan jórészt ipari vonatkozású, és a marketingkutatás korszerű, új
irányainak megfelelő tématerületeket ölel fel. Ezek közül kiemelhetők a
következők:
•

•
•

innovációmarketing, újtermék-marketing, illetve ennek olyan releváns,
kapcsolódó területe, mint a K+F és a marketing szervezeti
integrációja,
az egyetem-ipar kapcsolata, az egyetemi K+F marketingje,
üzleti hálózatok, hálózati együttműködések, és ezek kapcsolódó
kutatási területeként az innovációs klaszterek által létrejött
együttműködések vizsgálata.

A fő kutatási irányokhoz kutatócsoporti műhelymunkák is kapcsolódtak,
illetve kapcsolódnak egyrészt a BME-n belül (pl. Heller Farkas Innovációs
Kutatócsoport),
másrészt
társintézményekkel
(egyetemekkel,
kutatóintézetekkel) való együttműködések keretében (Versenyben a
világgal kutatási program Corvinus, GKI kutatások, MTA Kutatásszervezési
Intézet, Clymbol kutatás, Corvinus, BCE Marketing és Média Intézet,
Miskolci Egyetem Marketing Intézet).
A szakcsoport vezetője:
Kovács István
A szakcsoport tagjai:
Dr. Bernschütz Mária
Dr. Bíró-Szigeti Szilvia
Danó Györgyi

Iványi Tamás
Magyar Mária
Dr. Petruska Ildikó
Dr. Szalkai Zsuzsanna
Dr. Veres István

Menedzsment szakcsoport
A menedzsment szakcsoport létszámát és oktatási terhelését tekintve is
meghatározó szerepet tölt be a Tanszék életében. Oktatási és kutatási
témái elsősorban a menedzsment puha területeit foglalják magukba. A
szakcsoport elsődleges fókuszát a szervezeti sikeresség és a
szervezetekben tevékenykedő emberek adják, így a szakcsoport tagjai
olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint például:
•
•
•

•
•
•

Hogyan viselkednek a munkahelyen az egyének és csoportok,
vezetőként miként befolyásolható a viselkedésük?
Milyen stratégiai megfontolások szükségesek egy szervezet sikeres
működtetéséhez?
Milyen technológiamenedzsment, emberierőforrás-menedzsment és
információmenedzsment módszerekkel, valamint eszközökkel
növelhető az egyéni, illetve szervezeti eredményesség?
Hogyan érdemes különböző változásokat végigvinni a
szervezetekben?
Miként lehet a folyamatosan változó világ tudásgazdaságában a
humán erőforrásokból a legkiválóbb teljesítményt kihozni?
Az üzleti vállalkozásokhoz képest milyen specialitásokkal
rendelkeznek a nonprofit szféra szervezetei?

A szakcsoport részt vesz a Kar valamennyi nappali alapszintű képzésében,
egyes műszaki karok mesterképzésében, a GTK nappali és részidős
mesterszintű közgazdász- és műszaki menedzser képzésében, valamint
doktori képzésében is, az alábbi tárgyak oktatásával: Emberi erőforrás
menedzsment, Hatékony vezetés, Információmenedzsment, Menedzsment
alapjai, Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Non-profit szervezetek
menedzsmentje, Stratégiai menedzsment, Szervezeti viselkedés,
Technológiamenedzsment, Üzleti környezet, Vállalatgazdaságtan II.,
Vállalati kommunikáció, Változásmenedzsment. A szakcsoport tagjai a
Vezetés és szervezés mesterszakon saját specializációt is működtetnek az
emberierőforrás-menedzsment speciális résztémáinak oktatásával, ezen
túl általános és néhány speciális menedzsmenttémával angol nyelvű alapés mesterszintű mérnökképzésekben is megjelennek.

Az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódóan a szakcsoport hazai és nemzetközi
kutatásokban is részt vesz számos témakörben. Így többek között
foglalkozik a humán tőke értékelésével és fejlesztésével, a változtatások
fogadtatásának
többdimenziós
modellezésével,
technológiai
úttérképezéssel, a frissdiplomások elhelyezkedési esélyeivel, a speciális
szükségletű (fogyatékkal élő és tartósan egészségkárosodott) hallgatók
támogatási és szabályozási kérdéseivel, a tehetségmenedzsmentrendszerek üzleti szférában történő működtetési sajátosságaival, a
reputációmenedzsment kérdéseivel, valamint a Big Data elemzési
módszerek felhasználásával alternatív döntés-előkészítő számításokban.
A szakcsoport vezetője:
Dr. Gyökér Irén
A szakcsoport tagjai:
Dr. Danyi Pál
Daruka Eszter
Dr. Finna Henrietta
Dr. Marcsa Attila
Pádár Katalin
Dr. Pataki Béla
Dr. Szabó Tibor

Minőségmenedzsment és üzleti statisztika szakcsoport
A Minőségmenedzsment és Üzleti Statisztika Szakcsoport mind oktatási,
mind pedig kutatási tevékenységében a termékek, szolgáltatások, az
azokat előállító üzleti folyamatok, valamint a termelő és szolgáltató
rendszerek minőségének és megbízhatóságának kérdéseivel foglalkozik.
Mind oktatási, mind pedig kutatási tevékenységében a menedzsment
vonatkozások mellett kiemelt hangsúllyal szerepelnek a szakterület
módszertani kérdései, azok kifejezetten kvantitatív jellegű megközelítései
és a gyakorlati alkalmazás lehetőségei.
A
szakcsoport
oktatási
tevékenységének
fő
területei:
minőségmenedzsment alapok, Total Quality Management (TQM) filozófia
és alapelvei, statisztikai folyamatszabályozás, minőségmenedzsment
módszerek, önértékelési modellek és módszerek, megbízhatóságelmélet
és -menedzsment, Total Productive Maintenance (TPM), üzleti folyamatok
menedzsmentje, megbízhatósága és modellezése, kvantitatív módszerek,
gazdaságstatisztika, lágy számítási módszerek alkalmazása a
menedzsmentben. Ezek az oktatási témakörök részben önálló tantárgyak,
részben pedig egyes átfogó ismereteket adó tantárgyak blokkjainak
keretében megjelennek a műszaki menedzser, a gazdálkodási és a mérnöki

alapképzésekben, valamint a műszaki menedzser, a vezetés és szervezés,
a pénzügyek, a marketing, az MBA mesterképzési programokban és az
ezekre épülő PhD- programokban is. A szakcsoport a fenti oktatási területek
közül a minőségmenedzsment alapokat mind önálló tantárgy keretében,
mind pedig átfogó menedzsment ismereteket adó tantárgy keretében évek
óta oktatja angol nyelven is.
A szakcsoport kutatási tevékenységének eredményei folyamatosan
beépülnek az oktatott tantárgyak tananyagaiba. Kutatási területeink az
oktatási területekhez hasonlóan felölelik a minőségmenedzsment, valamint
a megbízhatóságmenedzsment, ill. -elmélet egyes speciális területeit.
A szakcsoport vezetője:
Dr. Tóth Zsuzsanna Eszter
A szakcsoport tagjai:
Árva Gábor
Bedzsula Bálint
Dr. Bérces Roland
Dénes Rita Veronika
Erdei János
Dr. Jónás Tamás
Dr. Kövesi János
Surman Vivien
Dr. Topár József

Termelésmenedzsment szakcsoport
A Termelésmenedzsment szakcsoport a termelő- és szolgáltatórendszerek
gazdaságos működésének tervezési és irányítási kérdéseivel foglalkozik. A
termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása során felhasznált
erőforrások felhasználásával, a logisztikai folyamatok optimalizálásával, a
termelő- és szolgáltatórendszerek gazdasági elemzésével kapcsolatos
kutatásokat koordinálja, és e témakörök alapismereteit oktatja.
Az oktatás fő területei: termelésmenedzsment, termelésszervezés,
termelési és szolgáltatási döntések elemzése, projektmenedzsment,
logisztika/ellátási lánc menedzsment, termelés-gazdaságtan. E témakörök
fontos részét alkotják egyrészt a mérnök és közgazdász alapképzéseknek,
másrészt e területek mélyebb megismerésére épül a Műszaki Menedzser,
valamint a Vezetés Szervezés mesterszak. Ugyancsak szerves részét
képezik a szakcsoport témakörei az MBA képzésnek is. E területek
tudományos szintű művelése pedig a PhD-képzés termelésmenedzsment
programjában lehetséges.

A kutatási témák középpontjában a termelési és szolgáltatási folyamatok
kvantitatív
eszközökkel
történő
modellezése,
költségelemzése,
optimalizálása, és működési törvényszerűségeinek vizsgálata áll. A
szakcsoport kutatásainak elvi hátterét a számítástechnika és informatika
fejlődésének köszönhető új modellezési lehetőségek, valamint a kvantitatív
eszközök versenyképesség nővelő hatásának előtérbe kerülése
határozzák meg.
A szakcsoport vezetője:
Dr. Koltai Tamás
A szakcsoport tagjai:
Dr. Kalló Noémi
Kelemen Tamás
Dr. Romhányi Gábor
Dr. Sebestyén Zoltán
Az Üzleti Tudományok Intézeten belül Tanszékünk a szakfelelőse
a műszaki
menedzser
alapszaknak, valamint
a Pénzügyek
Tanszékkel közösen a a gazdálkodási és menedzsment alapszaknak. Az
általunk
gesztorált
alapszakok
mellett
a
Menedzsment
és
Vállalatgazdaságtan Tanszék meghatározó oktatási szerepet vállal
a nemzetközi
gazdálkodás
(BA) és
a pénzügy
és
számvitel
(BA) alapszakokon is.

KÉPZÉSEINK
Alapképzések
Gazdálkodási és menedzsment alapszak (BA)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több mint 80 éves
múltra tekint vissza a gazdálkodási szakterületű közgazdászok képzése. E
hagyományok követéseként indult el a Gazdálkodási és menedzsment
alapszak, amely karunk egyik legnagyobb alapszakja, az üzleti irányultságú
közgazdászképzéseink közül a legátfogóbb.
A képzés erőssége tantervének sokszínűsége: a menedzsment-, pénzügyi, közgazdasági- és társadalomismereti területek ismeretanyagának
elsajátítása és gyakorlatorientált alkalmazása mellett a képzés hallgatói a
projektfeladatok rendszerén keresztül számos további szakterülettel
ismerkedhetnek meg.
A BME technológiai környezetének köszönhetően az itt végzettek
otthonosan mozognak a komplex üzleti-technológiai környezetben is,

megtanulnak más szakterületek képviselőivel is kommunikálni, a
folyamatok tervezése, szervezése és irányítása során velük együtt
dolgozni. Hallgatóink, angol nyelvtudásukat üzleti szaknyelvvel bővíthetik,
szaktárgyaink egy részét angol nyelven hallgatva, illetve speciális angol
nyelvi kurzusok keretében.
A szakot a Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék és a Pénzügyek
Tanszék közösen gesztorálja.
Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:
vállalat-gazdaságtan, menedzsment, marketing, gazdaságstatisztika,
információmenedzsment, minőségmenedzsment, termelésmenedzsment,
változásmenedzsment, projektmenedzsment

Műszaki menedzser alapszak (BSc)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a több mint 230
éves mérnök és 80 éves közgazdászképzési múltjával ideális környezete
a műszaki menedzser szaknak. Nem véletlen, hogy hazánkban az elsők
között indult ez a képzés egyetemünkön, mely az elmúlt 20 évben töretlenül
a szak első számú hazai képzőhelye.
A műszaki menedzser közös nyelvet beszél mind a műszaki, mind a
gazdasági szakemberekkel, kiemelkedő tudással rendelkezik a
menedzsment- és a technológiai folyamatok tervezése és fejlesztése terén,
valamint ezek gazdasági, pénzügyi aspektusait is érti.
A képzésben egyaránt megjelennek azok a természettudományi, műszaki
informatikai, valamint gazdálkodás- és szervezéstudományi ismeretek,
amelyek révén a végzettek sikeresen működnek közre komplex műszaki és
gazdasági feladatok menedzselésében, azaz a technológiai folyamat
műszaki és gazdasági megtervezésében, szervezésében, a megvalósítás
irányításában és az eredmények értékelésében. Erős a képzés
projektjellege, illetve a kötődése a modern technológiákhoz, az
innovációhoz, a korszerű menedzsment- és pénzügyi ismeretekhez.
Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:
vállalat-gazdaságtan,
marketing,
termelésmenedzsment,
minőségmenedzsment, gazdaságstatisztika, projektmenedzsment

MESTERKÉPZÉSEK
A Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék gesztorálja a marketing
(MA), a műszaki menedzser (MSc), valamint a vezetés és szervezés
(MA) mesterszakokat, illetve a Pénzügyek Tanszékkel közösen a Master of
Business Administration (MBA) mesterszakot. Emellett tanszékünk oktatási
szerepet vállal a pénzügy (MA), a regionális és környezeti gazdaságtan
(MA), a számvitel (MA) mesterszakokon.

Nappali mesterképzéseink:

Műszaki menedzser mesterszak
A Műszaki menedzser mesterszak (MSc) végzettek elméleti és
módszertani háttérrel felvértezve képesek a technológiai és üzleti
környezetben felmerülő összetett problémák megoldására, koordinálására,
az ilyen környezetben működő szervezetek menedzselésére.
A szak azoknak szól, akik szeretnének sokoldalú, korszerű és gyakorlatias
gazdasági, szervezési és vezetési, valamint műszaki ismereteket
elsajátítani, nyitottak a sokoldalúságot igénylő, összetett problémákra. Ezt
támogatandó a választott specializáció témájában a hallgatók egy
projektfeladat keretében önálló problémamegoldó képességükről tesznek
tanúbizonyságot.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser
képzésénél döntő a természettudományi, műszaki és gazdálkodás- és
szervezéstudományi ismeretek harmóniája. Jó lehetőséget nyújt a
különböző alapképzésekben végzettek számára tanulmányaik folytatására,
ezzel együtt a szak hallgatóságának sokszínűsége kifejezetten segíti az
üzleti élet különböző szereplőivel való együttműködés képességének
kialakulását.
A képzésben szerezhető ismeretek felkészítenek a doktori képzésben
történő részvételre.
Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:
kvantitatív
módszerek,
termelésés
szolgáltatásmenedzsment,
minőségmenedzsment,
technológiamenedzsment,
kockázat
és
megbízhatóság, projektmenedzsment, változásmenedzsment

Vezetés és szervezés mesterszak
A Vezetés és szervezés mesterszakon végzettek általános és széleskörű
menedzsment- és gazdasági ismereteket szereznek, valamint a szükséges
szaktudás és gyakorlat birtokába jutva válhatnak a terület szakértőivé.
A képzés hallgatói termelés- é szolgáltatásmenedzsment specializáción
végeznek, így megszerzett tudásuk birtokában képesek elemezni, tervezni,
irányítani
a
versenyszektor
és
a
közszféra
szervezeteinek
munkafolyamatait. Rendelkeznek a termelő- és a szolgáltatófolyamatok,
projektek és logisztikai tevékenységek tervezéséhez és optimális
működtetéséhez szükséges ismeretekkel, képesek újonnan felmerülő
problémákat felismerni, elemezni és megoldani.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vezetés és
szervezés mesterszakának sajátossága, hogy széles általános alapozás
mellett fókuszált szakterületi specializálódást, valamint a vállalati
gyakorlatban is használható tudást ad hallgatóinak.
A képzést elvégzők megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik
doktori képzés keretében történő folytatására.
Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:
kvantitatív módszerek, termelés- és szolgáltatásmenedzsment, szervezeti
viselkedés, minőségmenedzsment, technológiamenedzsment, kockázat és
megbízhatóság, projektmenedzsment, változásmenedzsment

Részidős mesterképzéseink:

Marketing mesterszak
A Marketing mesterszak hallgatói a marketing szakma elméleti és
gyakorlati ismeretanyaga mellett általános üzleti ismereteket szereznek. A
végzettek tehát amellett, hogy tisztában vannak a különböző
marketingeszközök alkalmazási lehetősgeivel, és irányítani, menedzselni
tudják a marketing egyes részterületeit, egyúttal más üzleti területek
szakértőivé is válnak.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Marketing
mesterképzésének egyik specialitása, hogy hallgatóink a marketing- és
más menedzsmentismeretek integrálásával képessé válnak saját
szakmájuk feladatainak hatékonyabb végrehajtása mellett eredményesebb
kommunikációt folytatni a más területekről érkező belső és külső

érintettekkel is. Ezt a szemléletet kialakítandó a hallgatók egy projektfeladat
keretében
átfogó
problémamegoldó
képességükről
tesznek
tanúbizonyságot.
A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó
szolgáltatásunkkal (választható pénteki-szombati előadásnapok, előadásvideók stb.) a munka melletti tanulást igyekszünk megkönnyíteni.
A képzésben szerezhető ismeretek felkészítenek a doktori képzésben
történő részvételre.
Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:
marketingmenedzsment, kvantitatív módszerek, marketingkutatás,
szervezeti viselkedés, minőségmenedzsment, online marketing,
marketingkommunikáció, értékesítésmenedzsment

Master of Business Administration (MBA) mesterszak
A képzés általános felépítése és tartalma mindenben megegyezik a
nemzetközi szinten elfogaditt Master of Business Administration (MBA)
szakokéval. Célja, hogy a hallgatókat a menedzseri, vezetői
tevékenységekhez szükséges, a vállalati gyakorlatban használható
tudással vértezze fel.
A végzettek képesek emberek vezetésére, szervezetek, vállalkozások
tevékenységeinek irányítására, a vállalkozások életben maradását és
fejlődését szolgáló stratégiai szemlélet kialakítására. Ismeri és értik a
vállalatokat körülvevő környezet alapvető törvényszerűségeit.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA szakjának
sajátosságait a képzést támogató szolgáltatások és infrastruktúra
színvonala, valamint a választható specializációk adják. A hallgatók a
menedzsmentdiszciplinák elméleti alapjaival és gyakorlati kérdéseivel
foglalkoznak, de az érdeklődésük szerinti területeken tovább mélyíthetik
tudásukat. A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó
szolgáltatásunkkal (pénteki vagy szombati előadások, előadás-videók stb.)
a munka melletti tanulást igyekszünk segíteni.
A szakot a Menedzsment és Vállalatgadaságtan Tanszék és a Pénzügyek
Tanszék közösen gesztorálja.
Tanszékünk főbb tantárgyai a szakon:
kvantitatív módszerek, szervezeti viselkedés, minőségmenedzsment,
technológiamenedzsment, projektmenedzsment, marketing, termelés- és
szolgáltatásmenedzsment

PHD-KÉPZÉS
Tanszékünkön doktori (PhD) képzésre a BME GTK Gazdálkodás- és
Szervezéstudományi Doktori Iskolájában van lehetőség. A doktori
képzés programjai a tanszékhez tartozó mesterképzésekhez illeszkednek,
az ott megismert témában való elmélyülésre, elméleti és gyakorlati
kutatásra adnak lehetőséget. Minden doktoranduszhoz egy témavezető
tartozik, aki teljes felelősséggel irányítja és segíti a témán dolgozó
doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelölt
fokozatszerzésre való felkészülését.

A BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékkel és a
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar képzéseivel kapcsolatos
naprakész információk a honlapokon elérhetők:
www.mvt.bme.hu
www.gtk.bme.hu

