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Négy magyar mesteri program a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástu-
dományi Karán. A 2009/2010-es tanévben a magyar tagozaton három mesteri
képzés indul nappalin és egy távoktatáson.

1. Marketingstratégiák és -politikák
A Marketing Stratégiák és Politikák magiszteri képzést a 2008/2009-es egye-

temi évtõl indítottuk, az azelõtti tanévben kezdeményezett Termékmarketing
megnevezésû magiszteri képzés folytatásaként. A jelenlegi mesteri Románia-
szinten egyedülálló magyar/román nyelvû marketing témájú magiszteri okta-
tást biztosít.

A program célja olyan szakemberek képzése, akik üzleti vagy nonprofit
szférában marketing vagy értékesítési feladatokat töltenek be, akiknek a marke-
tingstratégia kialakítása és menedzselése alapvetõ kompetenciáik közé kell
hogy tartozzon. A nálunk képzett szakemberek képesek lesznek a valós üzleti
környezetet elemezni, a piaci lehetõségeket felismerni, az ehhez szóló kínála-
tot kialakítani és eljuttatni az érdekeltekhez, vásárlókhoz, fogyasztókhoz.

A program mindazoknak a gazdasági és nem gazdasági végzettséggel ren-
delkezõknek szól, akik szeretnék elsajátítani a termék- és szolgáltatástervezés,
a reklám és promóciós tevékenység, valamint a megújulás és piacon maradás
kreatív eszközeit és eljárásait. A program – és maga a marketing területe – inter-
diszciplináris jellegébõl fakadóan várjuk azokat a diákokat is, akik nem kimon-
dottan gazdasági oklevéllel rendelkeznek.

A román és magyar nyelvû oktatás biztosítja a marketing szaknyelv elsajá-
títását mindkét nyelven.

A külföldi ösztöndíjak lehetõséget kínálnak más európai egyetemek okta-
tási rendszerének a betekintésébe is.

A koordinátor neve és elérhetõsége:
Dr. Vorzsák Álmos egyetemi tanár
Alt Mónika Anetta egyetemi tanársegéd
E-mail: monika.alt@econ.ubbcluj.ro, tel: 0264 418652
Államilag támogatott helyek száma: 25
Felvételi kritériumok:
• 25% súllyal a tanulmányi évek átlaga,
• 25% súllyal a licenszvizsga átlaga szerepel
• 50%-ot képez egy írásbeli teszt Fogyasztói magatartás és Marketingpoliti-

kák témakörökbõl,
• alapkövetelmény egy idegen nyelv oklevéllel igazolt középfokú ismerete

és a magyar nyelv ismerete.
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2. Projektmenedzsment és projektértékelés
Célunk olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a projektek me-

nedzseléséhez és értékeléséhez szükséges ismeretekkel és képességekkel. A
képzés elvégzése után hallgatóink a munkapiacon nélkülözhetetlen kompeten-
ciákat, az általános mellett specifikus szaktudást és kellõ gyakorlati készséget
is birtokolnak. A projektmenedzsment és projektértékelés szakon végzettek
olyan területeken nyerhetnek majd alkalmazást, mint például régió- és vidék-
fejlesztés, pályázatírás és projektmenedzselés. Képzettségük lehetõvé teszi szá-
mukra azt, hogy vállalkozásokban, közszférában és civil szervezetekben is si-
kerrel helyt álljanak.

A Projektmenedzsment és projektértékelés mesteri képzés mindazoknak
szól, akik szeretnének a munkapiac számos területén hasznosítható gyakorlati
tudáshoz jutni.

A koordinátor neve és elérhetõsége:
Dr. Pete István egyetemi docens (a mesteri program vezetõje)
Dr. Horváth Réka egyetemi adjunktus (kapcsolattartó)
E-mail: reka.horvath@econ.ubbcluj.ro
Telefon: 0264-418652/5888
Államilag támogatott helyek száma: 25
Felvételi kritériumok:
• egyetemi (licensz, BsC) oklevél vagy igazolás,
• a beiratkozáshoz nyelvvizsga-igazolvány szükséges (angol, francia, né-

met, olasz, spanyol),
• a felvételi jegy összetétele:
– 40% a licenszvizsga átlaga (számtani középarányos a licenszvizsga és az

egyetemi évek átlaga között),
– 60% írásbeli vizsga magyarul, menedzsment tárgyból, a megadott temati-

ka alapján.

3. Vállalati pénzügyi menedzsment
Korunk turbulens pénzügyi világában kiemelkedõen fontos, hogy alapos

ismeretekkel rendelkezõ, higgadt pénzügyi szakembereket képezzünk mind a
vállalati, mind a makrogazdasági szféra számára. A vállalati pénzügyi me-
nedzsment mesterképzés ezt a célt hivatott szolgálni olyan tantárgyak tanul-
mányozása keretében, amelyek egyrészt a konkrét vállalati pénzügyi döntések
korrekt megalapozására készítik fel a hallgatókat, másrészt azokkal a módszer-
tani eszközökkel látják el a hallgatókat, amelyek nélkülözhetetlenek a vállala-
tok mindennapi pénzügyi menedzsmentjében és hosszú távú stratégiai pénzü-
gyi döntéseiben.

A mesteri programot elsõsorban olyan jelölteknek ajánljuk, akik, bár más
területen szereztek egyetemi végzettséget, érdeklõdnek a pénzügyi szféra iránt,
vagy akik szeretnék elmélyíteni pénzügytani és kifejezetten vállalati pénzügyi
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ismereteiket, és akik rendelkeznek matematikai-statisztikai alapokkal a mód-
szertani eszköztár feldolgozásához.

A koordinátor neve és elérhetõsége:
Dr. Nagy Ágnes egyetemi docens
E-mail: agnesnagybnr@yahoo.com
Dr. Nagy Bálint Zsolt egyetemi adjunktus
E-mail: balint.nagy@econ.ubbcluj.ro, tel: 0264 418652
Államilag támogatott helyek száma: 25
Felvételi kritériumok:
• egyetemi (licensz, BsC) oklevél vagy igazolás,
•  idegennyelvtudást igazoló oklevél (Lingua, Alpha, Cambridge),
• 50% általános tanulmányi átlag (a szakdolgozat és az egyetemi tanulmá-

nyi évek tanulmányi átlagának egyszerû számtani átlaga);
• 50% magyar nyelven írt írásbeli vizsga a következõ tudományterületek

témájából: Vállalati pénzügyek, Közvetlen mûködõtõke-beruházások.

4. Üzletfejlesztési menedzsment – távoktatás
A program célja olyan szakemberek képzése, akik a dinamikusan változó

piaci környezetben képesek munkájukkal a vállalatok versenyképességének
fejlesztéséhez vezetõként vagy a vállalat teljes mûködési rendszerét egészében
átlátó és szem elõtt tartó közgazdászként hozzájárulni. A képzés során a hallga-
tók olyan ismereteket és képességeket sajátíthatnak el, amelyek lehetõvé teszik
a saját és más vállalatok, illetve az egyes funkcionális egységek vezetése során
a megfelelõ döntések meghozatalát. A magyar képzési nyelv mellett több tan-
tárgy a képzés román nyelvû változatával (MDA – Managementul Dezvoltãrii
Afacerilor) együtt lesz megtartva. A képzés elsõsorban a magyar–román nyelvû
menedzsment mesteri képzés iránt érdeklõdõk igényére válaszol, de mindazok
figyelmébe ajánljuk, akiknek egyéni helyzete (lakhelye, munkahelye, más kép-
zése stb.) nem teszi lehetõvé vagy indokolttá számukra a nappali képzésben va-
ló részvételt.

Államilag támogatott helyek száma: 0
A koordinátor neve és elérhetõsége:
drd. Györfy Lehel, egyetemi adjunktus
lehelgy@yahoo.co.uk, lehel.gyorfy@econ.ubbcluj.ro
Felvételi kritériumok:
– felvétel a beiratkozáshoz szükséges iratokat tartalmazó dosszié alapján.

Általános információk

Az írásbeli vizsgák tematikája megtalálható a kar honlapjan a www.econ.
ubbcluj.ro – oferta educationala – linia maghiara – mesteri képzés útvonalon.

A beiratkozáshoz szükséges iratok, egy borítékos dossziéban elhelyezve:
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– eredeti licenszdiploma, vagy ezzel egyenértékû igazolás,
– eredeti egyetemi anyakönyvi kovonat (foaia matricolã),
– születési bizonyítvány hitelesített másolata,
– házassági bizonyítvány szimpla másolata, akinek esedékes,
– személyi igazolvány szimpla másolata,
– 3 db színes, 3x4-es fénykép,
– beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta (150 lej),
– a Lingua Központ által kiadott vagy elismert eredeti nyelvvizsga-igazolás

és annak szimpla másolata.

A mesteri felvételi ütemterve

 Tevékenység  Periódus
1.  Beiratkozás  szept. 7–12.
2.  Felvételi vizsgák  szept. 14–15.
3.  Eredményhirdetés  szept. 18.
4.  Az elfoglalt helyek visszaigazolása  szept. 21–22.
5.  A vissza nem igazolt helyek újraosztása  szept. 22.
6.  Az elfoglalt helyek visszaigazolása az újraosztás után  szept. 23.
7.  Végleges eredményhirdetés  szept. 23.


