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„A self-made emberek vannak a leger sebb anyagból gyúrva.”

„A néptanító soha nem tévesztheti szem el l, hogy nem a tanuló tudásának növelé-
se, hanem érzületének nemesítése képezi feladatát. Az agyat megtölteni lehetetlen. 

Amit beletöltöttünk, sokszor elpárolog. A nemesebb érzések fölkeltése háládato-
sabb munka, mert mit igazán szívükbe oltunk, gyökeret is ver abban.”

Wekerle Sándor
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REKTORI KÖSZÖNTŐ



A Főiskola alapvető küldetésének megfelelően 
célunk, hogy hallgatóinkat segítsük a kritikusan gon-
dolkodó, elkötelezett értelmiségivé válás útján. Ennek 
kézenfekvő módja a korszerű tudás átadása 21. szá-
zadi módszerekkel, egy professzionálisan működő, 
ugyanakkor felhasználóbarát oktatási rendszer kere-
tein belül. 

A főiskola nevében az „üzleti” jelző kiemelt fontos-
sággal bír: számunkra azt jelenti, hogy képzéseink 
fókuszában az üzleti életben azonnal hasznosítható 
gazdasági és informatikai tudás áll. Arra törekszünk, 
hogy személyre szabott támogatást nyújtsunk 
hallgatóinknak karrierjük elindításához és építéséhez. 

A főiskola menedzsmentje, stábja és oktatói kara min-
dent megtesz azért, hogy megteremtse a hallgatók 
számára a minél teljesebb körű főiskolai élmény 
feltételeit, ami a naprakész tudományos eredmények-
re épülő tudás mellett inspiráló környezetet és közös-
ségi akciókat is jelent. 

Bízom abban, hogy a főiskola jelenlegi vagy jövőbeni 
hallgatójaként Ön is részesülhet az intézményben 
zajló innováció eredményeiből, miközben lendületé-
vel, saját megközelítésével hozzájárul majd közös si-
kereinkhez.

Dr. Balogh Imre, PhD – 
mb. rektor, főiskolai tanár
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MIÉRT A WSUF?



“A self-made emberek vannak a legerősebb anyagból gyúrva.” 
- fogalmazta meg éleslátó tömörséggel Magyarország talán 
legsikeresebb és legnépszerűbb miniszterelnöke Wekerle 
Sándor, aki maga is szívesen dolgozott olyanokkal, akik 
sokszor a nehezebb úton járva, önerejükből, szorgalommal és 
tanulással értek el eredményeket, kapaszkodtak fel a hivatali 
és a társadalmi ranglétrán.

Meggyőződésem, hogy a Főiskola névadója azért is tartotta 
sokra a self-made embereket, mert megértette, ők azok, akik 
igazán tudják, hogy a sikerhez tudásra és kitartásra, munkára, 
sok-sok munkára, és nem egyszer megpróbáltatásra is 
szükség van.

Wekerle Sándor olyan korszakban volt pénzügyminiszter, majd 
miniszterelnök, amikor Magyarország és egész Európa gyors 
és alapvető változásokon esett át. Ilyen körülmények között 
pedig csak azok voltak képesek megállni a helyüket, akik 
valóban a „legerősebb anyagból voltak gyúrva”.

“A magyarországi felsőoktatás területén a XXI. század 
legelején több magánintézmény is létrejött, felismerve azt 
a szükségletet, amit a tanulni vágyók és a piacgazdaság is 
megfogalmazott. 

Úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak felel meg a 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola is azzal a programmal, amely 
alapos előkészítési fázis után most Önök elé tárul. A mai, 
rendkívül gyorsan változó világban hamar megtanulja az 
ember, hogy az egyén csak korszerű és a gyakorlatban is 
használható tudás birtokában boldogul. 

Ha korszerű szaktudásra vágyik, újszerű intézményigazgatás 
által nyújtott hallgatóbarát oktatási programokra és arra, hogy 
jól tudjon elhelyezkedni a munkaerőpiacon, akkor keresse a 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát.”

Prof. Dr. Latorcai János – 
az Országgyűlés Alelnöke

Dr. Szakács Imre – 
Konzul, New York Nemzeti 
Összetartozás Tanácsosa

7



„A verseny, a teljesítménykényszer – 
akarjuk - nem akarjuk – áthatja életünket. 
A nemzetgazdaság versenyképessége, 
jövőjének záloga más fontos tényezők 
mellett a modernizáció, a műveltség, a 
kulturáltsági színvonal függvénye is.

Az óvodától a felsőoktatásig, valamint 
a változásokhoz való alkalmazkodást 
szolgáló lifelong learning széles frontján 
kell offenzív vonalvezetést kialakítani, 
a fejlődést segíteni. Nemcsak a 
gazdaságban tör előre Kína és India, s 
áll élen az Egyesült Államok, hanem így 
van ez az egyetemek világában is. Az 
európai egyetemek alig vannak jelen az 
élvonalban, jóformán egyeduralkodóak 
az amerikai intézmények.

Az üzleti főiskolák értékelése 
esetében a képzettség gyakorlati 
hasznosíthatósága és a végzettek 
karrierfejlődése nagyobb súlyt kap, mint 
az egyetemeknél, ahol a tudományos-
kutatási háttér és az intézményi presztízs 
befolyásolja elsősorban a rangsort, a 
minősítést.

A Wekerle Sándor nevét viselő 
intézmény, ami - meggyőződésem - 
méltó névadójához, bizonyította, hogy 
az előttünk álló korszakos kihívásoknak 
való megfelelést állami elismertségű 
oklevelet biztosító, korszerű képzést 
nyújtó magánintézményként képes 
előmozdítani.”

Prof. Dr. Kovács Árpád 
– a költségvetési Tanács 
elnöke, Elnöki Gazdasági 
Tudományos Tanácsadó 
Testület állandó tagja
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Otto Von Bismarck értékelése szerint 
a Főiskola névadója, Wekerle Sándor 
meggyőződéssel és ésszel kormányzott, 
kortársai gyakran válságmenedzsernek 
is nevezték, ráadásul az MTA tagjaként 
és igazgatójaként aktívan részt vett a 
tudományos közéletben is. A Wekerle 
Sándor Üzleti Főiskola „Wekerle fajta” 
következetességgel folyamatosan 
megtalálja az optimális megoldásokat a 
gazdasági válság időszakában is. 

Az emberiség jövője mindig a neveléstől 
függ. A mai oktatás előtt a kihívás nagyobb, 
mint Wekerle Sándor idejében volt, mert 
egy hasonló, de sokkal gyorsabban 
változó világban élünk. A Főiskola 
legfontosabb célkitűzése, hogy az egész 
életen át tartó tanulás képességére, a 
képesség fejlesztésére tanítsa meg a 
hallgatókat. Továbbá nagy hangsúlyt 
helyez a motivációra, az emberi tartásra 
és erkölcsre, mert anélkül nincs modern 
gazdaság és társadalom. Mivel a verseny- 
és a csapatszellem együtt él bennünk, 
ennek a kettőnek az egyensúlyát kell 
megtanulni a hallgatóknak, mert az 
egyéni boldogulás feltétele a boldogabb 
társadalom. 

Ha ebben a szellemben kíván 
gyakorlatorientált, piacképes ismereteket 
elsajátítani és a jövő kihívásainak megfelelni, 
akkor bátran ajánlom mindenkinek a 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát.

Prof. Dr. Popp József 
– Ihrig Károly Gazdálkodás- 
és Szervezéstudományok 
Doktori Iskola vezetője
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ALAPKÉPZÉSI SZAKOK

wsuf.hu/kepzesek/alapkepzesek



EMBERI ERŐFORRÁSOK
(HUMAN RESOURCES)

GAZDASÁGINFORMATIKUS
(BUSINESS INFORMATICS)

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
(BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT)

KERESKEDELEM ÉS MARKETING
(COMMERCE AND MARKETING)

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS
(INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS)

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL
(FINANCE AND ACCOUNTING)



Az Emberi erőforrások szakon zajló képzés keretében a 
hallgatók biztos szakmai alapokon nyugvó, széleskörű 
és naprakész HR ismereteket sajátíthatnak el, amely 
stabil, megbízható alapot nyújt a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedéshez. 
A képzés kiemelt hangsúlyt fektet a modern HR 
szakma egyik fontos alapját jelentő tudományra, a 
pszichológiára, ezen belül is a munka- és szerve-
zetpszichológia területét érintő ismeretekre. 

A WSUF Emberi erőforrások szakán végzett hallgatók 
a képzés végére átfogó tudással rendelkeznek 
a HR szakma működési alapjairól, és mélyreható 
ismereteket szereznek annak speciális területeiről: a 
legkorszerűbb kiválasztási eszközök használatáról, 
a teljesítményértékelési rendszer működéséről, a 
motiválás alapjairól, vagy a szervezet fejlesztés ma 
alkalmazott legkorszerűbb eszközeiről. Ezeket az 
ismereteket az üzleti és tudományos életben nagy 
tapasztalatot szerzett oktatók, illetve az oktatásba 
bekapcsolódó gyakorló vállalati és HR vezetők 
közreműködésével oktatjuk, ezzel biztosítva egy 
életszerű és gyakorlati eseteken keresztüli tanulásra 
építő, komplex képzési program megvalósulását. 

Hitvallásunk, hogy a nálunk végzett hallgatók ne csak az 
elméletben, hanem a gyakorlati életben is megállják a 
helyüket, már az alapozó képzést követően is. A Humán 
Szakest elnevezésű prog ram keretében olyan nagy 
cégek humán erőforrás vezetőit és vezérigazgatóit 
látjuk vendégül, ahol az emberi erőforrás stratégiának, 
mint a vállalati versenyképességet biztosító egyik 
legfontosabb tényezőnek kulcsfontosságú szerepet 
biztosítanak. Ezzel a programmal hozzájárulunk ahhoz, 
hogy a hallgatók a képzés során kapcsolati tőkéjüket is 
megalapozhassák.

EMBERI
ERŐFORRÁSOK

Dr. Resperger Viktória – 
Emberi erőforrások szak 

szakfelelős
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SPECIALIZÁCIÓK
Intézményi kommunikáció

Karriertanácsadás 

Coaching

Mediáció

Munkaügyi kapcsolatok

Postagazdálkodás

Társadalombiztosítási

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Végzettség: 

alapfokozat (BA)

Szakképzettség: 

Közgazdász emberi erőforrások 

alapképzési szakon

 (Economist in Human

 Resources Management)

Képzési terület: 

gazdaságtudományok

Képzési idő: 

7 félév (6+1)

Munkarend: 

nappali

levelező

A 2018/19-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a 

34. oldalon lévő táblázatban találhatóak

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT 
VÁLASZTANI?
• mert az általános műveltség mellett 

közgazdasági, üzleti, politológiai, 
szociológiai, kommunikációs, jogi és 
pszichológiai tudásra tesznek szert

• mert a HR-es pozíció már minden cégnél 
elengedhetetlen 

• mert az itt megszerzett tudást más 
szakterületen is kamatoztatni tudják

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
• HR munkatárs
• humánpolitikai előadó
• toborzási és kiválasztási specialista
• projektvezető
• vezetői asszisztens

KIKET VÁRUNK?
• akik érdeklődnek az emberierőforrás-

fejlesztés és -hasznosítás iránt 
• akik szeretnének multikulturális 

környezetben dolgozni
• akik szeretnének részt venni a kiválasztási 

folyamatokban
• akik érdeklődnek a munkaerőpiac és a 

gazdaság összefüggései, folyamatai iránt
• akik nem szeretik a monotonitást, és 

pörgős, kreatív, interaktív feladatokat 
szeretnének ellátni
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A gazdaságinformatika egy hibrid szak, több 
tudományterületet ölel fel. Annyiban tér el az eddig 
bevezetett és alkalmazott hasonló szakok képzési 
anyagától, amennyiben a gazdasági, pénzügyi, 
informatikai és kognitív elméletek egymástól 
jelentősen eltérő tudásbázisai különböznek 
egymástól. 

Képzésünk ezeket az egymástól függetlennek 
tetsző szakágakat összefogja, és kölcsönösen 
támogató jellegű átjárást biztosít az érintett 
területek között. A világgazdaság igénye pedig 
éppen ez, mert nap mint nap tapasztaljuk, hogy 
az újabbnál újabb elméletek sem képesek 
lépést tartani a termelő gazdasági folyamatokra 
nehezedő, értéket nem előállító spekulatív 
mechanizmusok torzító hatásával. Mi felvállaltuk 
a bölcsek kövének fényezését, hogy a rideg 
pénzforgalmi szolgáltatások mechanizmusában 
a logikus gondolkodás ragyogását végre 
felvillantsuk.

Mindenkit szeretettel várunk!

GAZDASÁG-
INFORMATIKUS

Dr. Horváth-Bokor Rózsa  – 
Gazdaságinformatikus szak 

szakfelelős
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SPECIALIZÁCIÓK

E-marketing 

Kognitív informatika 

Logisztikai és adatbiztonsági 

szakember

Üzleti adatelemző

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Végzettség: 

alapfokozat (BA)

Szakképzettség: 

Gazdaságinformatikus

(Business Informatics)

Képzési terület: 

informatikai

Képzési idő: 

7 félév (6+1)

Munkarend: 

nappali

levelező

A 2018/19-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a 

34. oldalon lévő táblázatban találhatóak

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT 
VÁLASZTANI?
• mert az itt megszerzett ismereteket 

alkalmazni tudja a közgazdasági és az 
informatikai szakterületeken is 

• mert a képzés után marketing, értékesítés, 
controlling vagy a belső ellenőrzés területén 
is elhelyezkedhet 

• mert a gazdaságinformatikus feladata 
az információ-kezelés optimális 
megvalósítása

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
• Cégirányítási IT vezető
• Gazdasági vezető
• Kognitív informatikus
• Programozó

KIKET VÁRUNK?
• akik a gazdasági folyamatokat az 

információ-dömping leképezett digitális 
vetületeiből szeretnék elemezni, értékelni 
és a folyamatok kimenetét megjósolni

• akik érdeklődnek a folyamatok 
menedzselése, az e-business, a logisztikai 
folyamatok szervezése iránt, és szívesen 
részt vennének ezek alakításában 

• akik szívesen töltik az idejüket a 
számítástechnika és az informatika 
legújabb eredményeinek megismerésével
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A gazdálkodás és menedzsment ismeretek 
minden képzésben egy kulcsot igyekeznek adni 
ahhoz, hogy jobban értsük a körülöttünk zajló 
gazdasági történéseket, azoknak a vállalati világra 
gyakorolt hatását. 

Az elméleti tudáson kívül Főiskolánk nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók praktikus 
ismereteket szerezzenek a mai menedzsment-
társadalmat foglalkoztató problémákról és 
a szóba jöhető válaszokról, megoldásokról. 
Vezetés, szervezés, gazdálkodási alapismeretek, 
pénzügyi kérdések, HR-megoldások és számviteli 
ismeretek mind-mind azt szolgálják, hogy a 
mai – nehezen értelmezhető és a tájékozódást 
is sokszor megzavaró – körülmények dacára 
egyfajta „mankót”, fogódzót adjanak. 

Oktatóink és jómagam nem csak gyakorlati 
ismereteikkel, de a személyes konzultációs 
lehetőségek gazdag tárházával is azon dolgozunk, 
hogy személyre szabottan fejlődési lehetőségeket 
nyújtsunk, segítsük hallgatóink karrierépítését.

KIKET VÁRUNK?
• akik saját céget szeretnének alapítani, és 

azt eredményesen, stabil elméleti alapokra 
és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva 
működtetni

• akik érdeklődnek a vállalkozások és                         
szervezetek, valamint a nemzetgazdaság 
eredményes működtetésének izgalmas 
feladatai iránt

• akik hazai, vagy külföldi vállalatoknál 
szeretnének elhelyezkedni

GAZDÁLKODÁSI ÉS
MENEDZSMENT

Dr. Mádi László – 
Gazdálkodási és menedzsment szak 

szakfelelős
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SPECIALIZÁCIÓK

Nemzetközi gazdálkodás

Logisztika

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Végzettség: 

alapfokozat (BA)

Szakképzettség: 

Közgazdász gazdálkodási és 

menedzsment  alapképzési szakon

(Economist in Business 

Administration and Managment)

Képzési terület: 

gazdaságtudományok

Képzési idő: 

7 félév (6+1)

Munkarend: 

nappali

levelező

A 2018/19-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a 34. 

oldalon lévő táblázatban találhatóak

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT 
VÁLASZTANI?
• mert korszerű, piacképes tudás birtokába 

juthat a szervezetek és vállalkozások 
gazdálkodásáról és menedzseléséről

• mert az itt megszerzett ismeretekkel a 
gazdálkodás számos területéhez tudnak 
kapcsolódni

• mert a szakon végzett hallgatók 
hatékonyan kommunikálnak a hazai és a 
nemzetközi üzleti környezetben, idegen 
nyelven és az informatika segítségével is

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
• pénzügyi, számviteli munkatárs, könyvelő
• banki tanácsadó, ügyintéző, fi ókvezető
• gazdasági munkatárs (előadó, ügyintéző, 

asszisztens)
• HR asszisztens
• beszerzési munkatárs (asszisztens, 

előadó, területi referens)
• logisztika (vezető, tervező, ügyintéző, asz-

szisztens)
• belföldi és nemzetközi fuvarszervező
• kontroller
• belső ellenőr
• projektmenedzser
• eszközgazdálkodás (előadó, kooridinátor)
• EU pályázatíró
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A KERESKEDELEM ÉS MARKETING 
alapképzési szak hallgatói a legkedveltebb 
szakok egyikén szerezhetnek gyakorlatban is 
alkalmazható tudást. A hallgatók tanulmányaik 
során elmélyülhetnek a kereskedelem és 
marketing elméleti és gyakorlati kérdéseiben, 
megismerhetik a legújabb kutatási 
eredményeket és olyan módszerek birtokába 
juthatnak, amelyek hatékonyan segítik 
jelenlegi, vagy leendő munkájukat. Ezzel 
képesek lesznek kereskedelmi vállalkozások 
és marketingszervezetek tevékenységének 
menedzselésére. 

A szakhoz kapcsolódó specializációk előnye, 
hogy az elsajátított ismeretek minden 
vállalkozásnál és nonprofi t szervezetnél jól 
alkalmazhatók.

Kiemelt témakörök a Kereskedelem és 
marketing alapképzési szakon:
• Hogyan hat a folyamatosan változó környezet 

a vállalkozások tevékenységére?
• Milyen hatékony megoldások és módszerek 

jellemzik a sikeres marketingtevékenységet?  
• Hogyan változik a fogyasztói magatartás és 

milyen fogyasztói trendek körvonalazódnak?
• Milyen marketing eszközöket alkalmaznak a 

sikeres vállalakozások?
• Milyen a marketingkutatás a gyakorlatban? 
• Miért sikeresek a multinacionális üzletláncok? 

Milyen sajátos kereskedelem-szervezési 
és marketingmódszerek járulnak hozzá a 
sikereikhez?

• Hogyan fejlődik az E-kereskedelem és online 
marketing? 

• Hogyan lehetnek sikeresek a 
kisvállalkozások Magyarországon? Milyen 
marketingeszközök és módszerek jellemzik 
őket?

 

KERESKEDELEM ÉS
MARKETING

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa – 
Kereskedelem és marketing szak 

szakfelelős
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SPECIALIZÁCIÓK

Logisztika 

Postagazdálkodás 

TQM (teljes körű minőségirányítás)

Üzletszervezés és irányítás

Vendéglátó-turisztikai menedzser

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Végzettség: 

alapfokozat (BA)

Szakképzettség: 

Közgazdász kereskedelem és

marketing alapképzési szakon

(Economist in Commerce and 

Marketing)

Képzési terület: 

gazdaságtudományok

Képzési idő: 

7 félév (6+1)

Munkarend: 

nappali

levelező

A 2018/19-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a 

34. oldalon lévő táblázatban találhatóak

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT 
VÁLASZTANI?
• mert a marketing az egyik legfontosabb 

tevékenysége  minden vállalatnak, 
gazdálkodási szervnek, alapítványnak stb.

• mert a fogyasztói társadalom 
nélkülözhetetlen alapegysége a 
marketingeszközök használata

• mert mindig új, mindig kihívásokkal teli

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
• marketingvezető
• kereskedelmi vezető
• beszerzési vezető
• készletgazdálkodási menedzser
• sales manager
• key account manager
• piackutató
• PR vezető
• rendezvényszervező
• reklámszervező

KIKET VÁRUNK?
• akik meg szeretnék érteni a 

társadalmi, gazdasági, piaci környezet 
mechanizmusait,     szervezeti működési 
elveit, fejlődési rendjeit

• akik részt szeretnének venni a 
kereskedelmi vállalatok működésében, 
kereskedelmi tevékenységének főbb 
munkafolyamataiban

• akik kreatívok, és szeretik az új kihívásokat
• akik érdeklődnek az e-üzlet módszere és 

háttere iránt
19



Szeretettel várjuk hallgatóinkat a nemzetközi 
gazdálkodás szakra, elsősorban azokat, akiket 
érdekelnek a nemzetközi események, jártasak a 
közel és távol múlt eseményeiben, melyek gyorsan 
változó világunkat jellemzik. Legalább két nyelven 
kell biztos tudást megszerezniük tanulmányaik 
végére, hiszen ők lesznek azok a szakemberek, 
akik hazánkban a multinacionális cégeket, 
külföldön pedig hazánkat fogják képviselni. 
Ennek elérésére a WSUF oktatói mindent 
megtesznek: - Európai Uniós specializáción 
felkészülhetnek akár a Brüsszeli intézményekben 
betölthető munkákra - Gazdaságdiplomácia 
specializáción pedig hazánk gazdasági-politikai 
érdekeinek megfelelően tudnak majd dolgozni 
Magyarországon, vagy bárhol külföldön. Miért 
érdemes tehát ezt a szakot választani? Lehetőség 
nyílik nyelvi és szakmai téren is az előttünk álló 
kihívásokra való felkészülésre, érdekes tantárgyak 
magyar és angol nyelven előadott tudásanyag 
alapján.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas 
szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek 
képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, 
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani 
ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában 
képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység 
végzésére, irányítására, szervezésére és kellő 
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második 
ciklusban történő folytatásához.

Szeretettel várjuk! 

NEMZETKÖZI
GAZDÁLKODÁS

Dr. Eperjesi Zoltán – 
Nemzetközi gazdálkodás szak 

szakfelelős
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SPECIALIZÁCIÓK

Nemzetközi fejlesztési 

együttműködés

Postagazdálkodás

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Végzettség: 

alapfokozat (BA)

Szakképzettség: 

Közgazdász nemzetközi 

gazdálkodás alapképzési 

szakon

(Economist in International 

Business)

Képzési terület: 

gazdaságtudományok

Képzési idő: 

7 félév (6+1)

Munkarend: 

nappali

levelező
A 2018/19-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a 

34. oldalon lévő táblázatban találhatóak

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT 
VÁLASZTANI?
• mert közgazdasági tudás mellett 

alkalmazott gazdaságtudományi és 
módszertani ismeretek birtokába juthat

• mert az itt megszerzett ismeretekkel 
külföldi pozíciók is betölthetők

• mert a szakon végzett hallgatók 
hatékonyan kommunikálnak a hazai és a 
nemzetközi üzleti környezetben

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
• nemzetközi gazdasági szakember
• kommunikációs szakember
• külpolitikai és gazdasági újságíró
• EU pályázatíró
• vállalati tanácsadó

KIKET VÁRUNK?
• akik nemzetközi vállalkozói tevékenységgel 

szeretnének foglalkozni
• akik el szeretnék sajátítani a nemzetközi és 

az  európai piacok jellemzőit, a piacra lépés 
fortélyait és technikáit 

• akik hazai vagy külföldi vállalatoknál 
szeretnének elhelyezkedni
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Az elmúlt években a válságok sokasága 
Magyarország esetében is felhívta a fi gyelmet a 
pénzügyi ismeretek fontosságára. A pénzügy és 
számvitel szakon folyó képzés célja, hogy olyan 
szaktudással ruházza fel a hallgatókat, melynek 
birtokában sikerrel küzdenek meg a rendkívül 
improvizatívvá vált világ kihívásaival. A képzés 
folyamán az elméleti szaktudás megszerzése 
mellett az oktatók rendkívül magas képzettsége és 
szakmai elismertsége arra is garanciát jelent, hogy 
a mindennapi élethez elengedhetetlen gyakorlati 
tapasztalatokkal is gazdagodjanak a hallgatók. 
A végzett szakemberek így a jól megalapozott 
elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és 
képességek birtokában kiemelkedő minőségű 
munkára lesznek alkalmasak a gazdasági, 
pénzügyi élet számos területén. Szaktudásukat 
sikerrel hasznosíthatják vállalkozásoknál, 
pénzintézeteknél vagy akár költségvetési 
intézményeknél, továbbá kellően felkészülten 
folytathatják tanulmányukat mester szakon.

A képzés célja legalább két idegen nyelven magas 
szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek 
képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, 
alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani 
ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában 
képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység 
végzésére, irányítására, szervezésére és kellő 
ismeretekkel rendelkeznek a képzés második 
ciklusban történő folytatásához.

PÉNZÜGY ÉS
SZÁMVITEL

Dr. Tóth Gergely – 
Pénzügy és számvitel szak 

szakfelelős
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SPECIALIZÁCIÓK

Pénzintézeti 

Postagazdálkodás

Társadalombiztosítási

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Végzettség: 

alapfokozat (BA)

Szakképzettség: 

Közgazdász pénzügy és számvitel 

alapképzési szakon

(Economist in Finance and 

Accounting)

Képzési terület: 

gazdaságtudományok

Képzési idő: 

7 félév (6+1)

Munkarend: 

nappali

levelező

A 2018/19-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak a 34. 

oldalon lévő táblázatban találhatóak

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKOT 
VÁLASZTANI?
• mert a pénzügyi ismeretek minden 

gazdasági ágazat alapját képezik
• mert az itt megszerzett tudással saját 

vállalkozása alapjait is megteremtheti, vagy 
a már meglévőét megerősítheti

• mert a szak elvégzése után nemzetközi 
vállalkozói tevékenység folytatható

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉG
• könyvelő, analitikus könyvelő, bérszámfejtő
• pénzügyi kontroller
• pénzügyi vezető
• pénzügyi-számviteli főmunkatárs
• számviteli elemző
• banki vállalkozói hitelezési tanácsadó
• gazdasági vezető

KIKET VÁRUNK?
• akik a pénzügyi, befektetési, fi nanszírozási, 

beruházási területeken kívánnak elhelyez-
kedni

• akik jövőjüket egy vállalat gazdasági 
irányítójaként képzelik el

• akik érdeklődnek az adórendszer 
működése iránt

• akik önállóan vagy csapatban dolgozva 
részt kívánnak venni pénzügyi projektek 
lebonyolításában

• akik számviteli politika, számviteli szabályok 
készítésére szeretnének szakosodni
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Matematika I.
Közgazdaságtan I.

Informatika
Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika

Üzleti kommunikáció
Jogi ismeretek

Szociológia és demográfi a

Szabadon választható ismeretek (egy választható tantárgy):
• Jövőkutatás

• Intercultural Business Communication
• Külföldi működőtőke és globalizáció

ALAPOZÓ TANTÁRGYAK

1. félév

Matematika II.
Közgazdaságtan II.

Környezet-gazdaságtan
Gazdasági jog

Gazdaságpszichológia
Menedzsment alapjai

Statisztika I.

Szabadon választható ismeretek (egy választható tantárgy):
• Gazdasági etika

• Sajtó- és médiaismeretek
• Presentation Skills

2. félév
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Matematika I.
Közgazdaságtan I.

Információmenedzsment
Kontrolling

Jogi ismeretek
Operációs rendszerek

Szabadon választható ismeretek (egy választható tantárgy):
• Jövőkutatás

• Intercultural Business Communication
• Külföldi működőtőke és globalizáció

ALAPOZÓ TANTÁRGYAK

1. félév

Matematika II.
Közgazdaságtan II.

Lineáris algebra
Minőségmenedzsment és informatika

Matematikai statisztika I.

Szabadon választható ismeretek (egy választható tantárgy):
• Gazdasági etika

• Sajtó- és médiaismeretek
• Presentation Skills

2. félév
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EXECUTIVE MBA

COACHING - ÜZLETI EDZŐ

MARKETING MENEDZSER

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
(POSZTGRADUÁLIS)

wsuf.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes-es-felnottkepzes



EXECUTIVE MBAA program célja olyan szakemberek képzése, 
akik nemcsak az üzleti döntések meghozatalához 
szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem 
képesek a vállalat életben maradását és fejlődését 
biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a 
nemzetközi gazdaságban való eligazodásra, az 
emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá 
a szervezet tevékenységeinek irányítására. 

A program során a hallgatók a legújabb ismeretek 
elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni 
az üzleti világ mindennapi helyzeteit, valamint a 
belső és külső környezeti tényezők elemzésével 
globálisan is átlátják a vállalat és a kapcsolódó 
társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési 
folyamatait.

A KÉPZÉSRE VÁRJUK 

• közgazdászok

• gazdasági, pénzügyi 

szakemberek

• vállalati szakemberek

• cégvezetők

• karriercélja a vállalatvezetés

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Végzettségi neve: 

Executive MBA szakirányú 

menedzser

Képzési idő: 

4 félév

Képzés díja: 

280.000 Ft/félév magyar nyelven

300.000 Ft/félév angol nyelven

250.000 Ft/félév levelező képzés 

esetén

Képzés első oktatási napja:

2018. október
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COACHING - 
ÜZLETI EDZŐ

A coaching kifejezés, mely angolul edzést jelent, a 
szervezetekben folyó munkához és a teljesítmény 
javításához kapcsolódó segítő tevékenység. 
Egyrészt tudás-transzfert biztosít, a nagyobb 
tapasztalattal rendelkező átadja ismereteit, segíti 
a fejlődést. Másrészt a hangsúly a változáson van, 
a képességek felszínre hozatalán, a hatékonyabb 
működésen. A coaching és a tanácsadás 
között vannak átfedések, mindkettő az egyén 
erőforrásainak összpontosítását célozza, egy 
adott területen.

A „Coach - üzleti edző” - államilag elismert - 
szakirányú továbbképzés célja, hogy az üzleti 
életben és más területen tapasztalatot szerzett 
oktatók bevonásával, olyan szakembereket 
képezzen, akik munkájuk során sikeresen tudják 
alkalmazni a coaching szemléletét és eszközeit. 
Képzésünkön az elméleti alapok elsajátítása 
mellett, igen nagy hangsúlyt kap a gyakorlat, 
nem csupán az órákon, hanem az üzleti/munka 
területeken végzett feladatokon keresztül.

A KÉPZÉSRE 
• trénerek,

• pszichológusok,

• már vezető beosztást betöltő 

szakemberek,

• HR szakemberek,

• tanácsadási tevékenységet 

folytatók,

• illetve a téma iránt érdeklődők 

jelentkezését várjuk.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Végzettségi neve: 

Coach - üzleti edző

Képzési idő: 

3 félév

Képzés díja: 

230.000 Ft/félév

Képzés első oktatási napja:

2018. október
Dr. Váry Annamária

28



MARKETING 
MENEDZSER

A marketing menedzser a különböző 
üzleti és non-business szervezetekben, 
intézményekben és vállalkozásokban végez 
marketingtevékenységet. Marketing stratégiát 
alakít ki, különböző szervezeteket, folyamatokat 
és programokat irányít, kapcsolatot tart belső és 
külső szervezetekkel. 

Kreatív gondolkodásával és ötleteivel megtervezi 
egy cég piacpolitikai lépéseit, például egy új 
termék bevezetését vagy egy új szolgáltatás 
megjelenését. Megszervezi a marketing területen 
dolgozó munkatársai munkáját, miközben 
folyamatosan motiválja őket.

A KÉPZÉSRE 
• marketing munkatársak,

• HR szakemberek,

• közgazdászok,

• piackutatók,

• illetve a téma iránt érdeklődők 

jelentkezését várjuk.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Végzettségi neve:

Marketing manager

Képzési idő: 

2 félév

Képzés díja: 

230.000 Ft/félév

Képzés első oktatási napja:

2018. október

Dr. Pénzes Ibolya Rózsa 
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IDEGENNYELVI
LEKTORÁTUS

nyelvi követelmények



A WSUF idegennyelvi lektorátusa az Atalanta Cégcsoport nyelviskolai hagyományaira építkezve 
kezdte meg munkáját a főiskola alapításakor. 
Az Atalanta 23 éve van jelen a hazai nyelvoktatási piacon, és 1993 óta megszakítás nélkül viseli a 
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által kiadott, szigorú akkreditációs procedúra során elnyerhető 
„Minősített és Ajánlott Nyelviskola” címet. A főiskola nyelvoktatásának megszervezése és a 
lektorátus működési rendjének kialakítása során ezek a hagyományok voltak meghatározóak.

A főiskolai nyelvi képzés alapelvei: minőségi, hallgatóközpontú és kommunikatív nyelvoktatást 
nyújtunk hallgatóinknak.  A képzés témaköreit a releváns szaknyelvi vizsgák jellemző témakörei 
alapján állítottuk össze. A képzés kiscsoportban zajlik, az órákon a hallgatókat minden esetben 
maximálisan bevonjuk a munkába, alapvetően az oktatóval és a társakkal folytatott kommunikáció 
során kerül sor az új anyag bemutatására és gyakorlására is. 

A WSUF angol és német nyelvből biztosít kötelező, kreditpontos szaknyelvi képzést mind a hat 
alapképzési szakon a képzés 3. és 4. félévében. A főiskolára történő beiratkozáskor leendő 
hallgatóink kötelező nyelvi szintfelmérésen vesznek részt. Azoknak a hallgatóknak, akiknek nem 
sikerül egy minimális belépő szintet elérniük szintfelmérőn, az 1. és a 2. félévben nyelvi előkészítő 
kurzusokat indítunk. A 3. félév elején a szaknyelvi képzés csoportbeosztását a szintfelmérő 
eredményei alapján készítjük el, így biztosítva a csoportok lehetőség szerinti homogenitását.

Az abszolutórium megszerzése és a záróvizsga letétele 
után a diploma kiadásának előfeltétele a képzési és kimeneti 
követelményekben előírt nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása.

’Kereskedelem és marketing’, ’Emberi erőforrások’ ’Pénzügy és 
számvitel’ és ’Gazdálkodási és menedzsment’ alapszakon egy 
államilag elismert, vagy azzal egyenértékű szakmai, középfokú (B2) 
komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsga az oklevélszerzés feltétele, 
amely kiváltható egy felsőfokú általános nyelvi komplex vizsgával 
vagy más, azzal egyenértékű dokumentummal. 
A Nemzetközi gazdálkodás alapszakon az oklevél megszerzéséhez 
államilag elismert vagy azzal egyenértékű, legalább kettő középfokú 
C típusú szakmai nyelvvizsga szükséges, amelyek közül az 
egyik helyett C típusú felsőfokú általános nyelvvizsga is tehető. 
’Gazdaságinformatikus’ alapszakon a diplomaszerzés feltétele egy 
élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (írásbeli és 
szóbeli) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, 
illetve oklevél. 

Dr. Kimmel Magdolna 
– nyelvi lektorátus vezető
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JELENTKEZZ A 
WEKERLE NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 

ÉVFOLYAMÁRA!

Mi a teendőd– 
    

    - ha nem sikerül bekerülni az általad választott főiskolára?
   - ha bejutottál a fősulira, de még nincs nyelvvizsgád?

Részletekről érdeklődj a www.wsuf.hu-n
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Az Angol nyelvi főiskolai előkészítő egy egyéves képzés, a szorgalmi időszakban heti 20 angol és 
beszéd-készségfejlesztő órával. 
A munka 10-12 fős csoportokban folyik magyar és külföldi hallgatók résztvételével. 

A program alapos elméleti tudást és gyakorlási lehetőséget nyújt a különböző nyelvi készségek 
területén (illetve a magasabb szintű nyelvi csoportokban az üzleti angol szókincs elsajátítását 
is lehetővé teszi), elsődlegesen azzal a céllal, hogy felkészítse a hallgatókat a nyelvvizsga 
megszerzésére., és jól megalapozza a szaknyelvi követelmények teljesítését.

Ezért elsősorban azoknak ajánlott a program, akik diplomájukat a Wekerlén szeretnék 
megszerezni, vagy akik a nyelvtudásukat akarják intenzíven fejleszteni.
A hallgatók a meglévő angol nyelvtudásuk alapján kerülnek csoportokba, a kezdőtől közép-
haladó / haladó szintig.
A programot igénybe lehet venni a felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt vagy a főiskolai 
tanulmányok alatt (levelező képzés esetén).

A SIKERESEN ELVÉGZETT PROGRAM jelentősen hozzájárul a hallgatók angol nyel-
vi szintjének emeléséhez, valamint lehetőséget jelent az oklevél megszerzéséhez szükséges 
nyelvvizsga-bizonyítványhoz.
Helyben lehetőség van Origo és egynyelvű GazdálKODÓ és TársalKODÓ nyelvvizsgára.

A PROGRAM ÁLTAL FEJLESZTETT TERÜLETEK:
• Általános angol
• Üzleti angol
• Tanulási készségek

A PROGRAM VÉGEZTÉVEL A HALLGATÓK:
• angol kiejtése jelentősen fejlődik,
• megértik a különböző nyelvi szabályokat, és begyakorolják azokat az óra keretein belül, ill. az 

otthoni gyakorlatok során,
• magasabb szintű írásos és szóbeli kommunikációra lesznek képesek,
• gyakorlatra tesznek szert az olvasott és beszédértési feladatok során,  
• betekintést nyernek az üzleti angol nyelv világába különféle írott, olvasott és hanganyagokon 

keresztül.
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FELVÉTELI IRODA

Sok szeretettel köszöntök minden Kedves Érdeklődőt a Felvételi Iroda munkatársai nevében!
Felvételi eljárással, jelentkezéssel, pontszámítással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak 
bizalommal hozzám!
 

FELVÉTELI IRODA ELÉRHETŐSÉGE:
• e-mailben: felvi@wsuf.hu
• telefonon: 06-1/323-1070/*204, minden hétköznap 9:00-17:00
• személyesen: előre egyeztetett időpontban (telefonon vagy e-mailben)

A KÉPZÉSEK FINANSZÍROZÁSA

Alapszakok Nappali képzés esetén
Levelező képzés 

esetén
Pénzügy és számvitel 198.000Ft/félév 177.000Ft/félév
Kereskedelem és marketing 207.000Ft/félév 186.000Ft/félév
Emberi erőforrások 207.000Ft/félév 186.000Ft/félév
Gazdálkodási és menedzsment 198.000Ft/félév 177.000Ft/félév
Nemzetközi gazdálkodás 207.000Ft/félév 186.000Ft/félév
Gazdaságinformatikus 198.000Ft/félév 177.000Ft/félév

A táblázatban szereplő összegek a 2018/19-es tanévre vonatkozó féléves tandíjak.

A 2018-BAN INDULÓ ALAPKÉPZÉSI SZAKOKRA A JELENTKEZÉSI  
HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 15.
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KARRIERÉPÍTÉS

Sok szeretettel várok minden érdeklődőt, akinek bármilyen kérdése 
van a Főiskolán végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségeiről, 
esélyeiről és ezen keresztül a diplomájuk munkaerő-piaci értékéről.

A munkáltatók egyik alapvető elvárása az új munkaerővel szemben, 
hogy minimum 1-3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezzen. 
Így sok pályakezdő fiatalnak ez szin te teljesíthetetlen  akadályt 
jelent. Mi ebben segítünk hallgatóinknak, hogy még tanulmányi 
éveik alatt sikeresen elhelyezkedhessenek, akár gyakornoki, akár 
normál állásban, így mire megszerzik diplomájukat, már meglesz 
a megfelelő szakmai tapasztalatuk is, ami nagyban elősegíti 
az álláskeresést. Végzett hallgatóink 90%-a 3 hónapon belül  
szakmájában elhelyezkedik.

A WSUF - KARRIER IRODA KIEMELT 
SZOLGÁLTATÁSAI
• találkozási és kapcsolatfelvételi lehetőségek a főiskolai hallgatók, 

valamint a cégek, vállalatok számára 
• szakmai gyakorlati helyek felkutatása
• foglalkoztatási lehetőségek bemutatása
• segítségnyújtás az önéletrajz, pályázati anyag megírásában
• felkészítés interjúra
• személyes tanácsadás
• szituációs gyakorlatok ismertetése
• állásbörzék hirdetése, szervezése
• előadások, tréningek szervezése
• a Főiskoláról kikerülő diplomásokkal szembeni követelmények 

ismertetése
• hallgatói és céges igényfelmérés
• egyéni karrier tanácsadás
• karrierpálya tervezés 

Elérhetőségek:
e-mail: karrieriroda@wsuf.hu

tel.: 06(1)/323 1070/730-as mellék

Velichné Kindtner Hajnalka
– Karrier Iroda irodavezetője
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ÖSZTÖNDÍJAK
Az ösztöndíjak célja a hallgatók 

tudásszintjének fokozása, a 
tanulmányi teljesítmény, valamint a 

nyelvtanulás ösztönzése; a hallgatói 
tanulmányi és tudományos eredmény, 
teljesítmény elismerése;  a főiskoláért 
és hallgatótársakért végzett munka 

honorálása, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportokhoz tartozó hallgatók 

támogatása és az esélyegyenlőségük 
növelése.

Az ösztöndíjakat adományozza:
Alapító elnök

INGYENES 
ELŐKÉSZÍTŐ 
KURZUSAINK:

MATEK ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ
Szeretnél könnyedén bejutni a kiszemelt 

egyetemre és ehhez kiváló matek 
érettségi kell?

Nem vagy biztos benne, hogy sikerülni fog 
a matek érettségid?

Szeretnél matekból emelt szinten 
érettségizni?

Vagy csak jól jönne egy kis erősítés?

Akkor regisztrálj, és gyere el matematika 
érettségi előkészítőnkre!

A matematika előkészítő ideje: 2018. 
februártól

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ
Szókincsedet és nyelvi folyékonyságodat 

fejlesztenéd, hogy magabiztosabban 
szólalj meg az érettségin?

Szeretnéd viszonylag nagyobb léptekben 
átismételni a nyelvtant, tisztázni a 

homályos pontokat?
Szívesen fejlesztenéd mozi hangulatban 

angol nyelvtudásodat?

Akkor regisztrálj INGYENES nyelvi 
előkészítőnkre!

WWW.WSUF.HU

WEKERLE TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
WEKERLE TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

WEKERLE KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ

TOVÁBBI, SZÉLESKÖRŰ ÖSZTÖNDÍJAINK 

MEGTALÁLHATÓK HONLAPUNKON:
WWW.WSUF.HU/ HALLGATOKNAK/OSZTONDIJAK-TAMOGATASOK
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HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

„Nagyon fontos volt, hogy család és munka mellett tudjam a tanulmányaimat végezni. 
És erre ez kiváló lehetőséget nyújtott a megközelítésben, a tandíjban. Nagyon sok 
pozitív tulajdonsága volt, ami miatt a választás erre az intézményre esett.”

Aranyosi Erzsébet – Karriertervezés és coaching

„Nagyon sok közül választhattam volna. Több oka is volt annak, hogy a Wekerlét 
választottam. Amikor elkezdtem még Magyarországon éltem és dolgoztam, de jó 
hírneve is volt a Wekerlének, emellett a fl exibilitása, amit amiatt élveztem, hogy péntek-
szombatonként volt kéthetente az iskola, és annak ellenére, hogy már külföldön 
dolgoztam nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a tanárokkal. Előtte már ide jártam OKJ-
ra az Atalantához, ami ugyanez az intézmény, tehát már tapasztaltam, hogy mennyire 
jól lehet együtt dolgozni a tanárokkal, plusz nem feltétlen azt a magyar merev képzési 
rendszert követik, mint pár állami egyetem. ”

Tiborc András – Gazdálkodás és menedzsment

Levelező tagozaton végeztem, és a legfontosabb nálam 
az volt, hogy egy olyan iskolát válasszak, ahol össze tudom 
egyeztetni a tanulást a sportolással, és azt gondolom, hogy 
itt maximálisan sikerült. Kettő olimpiára is úgy mentem, 
hogy már iskolába jártam, tehát, hogy ide a Wekerlére. 
Most ez a második olimpiám, amire készülök, és azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy nem 
kellett halasztanom, nem kellett még tovább csúsztatnom 
a záróvizsgát sem, hanem be mertem vállalni így az olimpia 
évében.

Jakabos Zsuzsa – Olimpikon
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ATALANTA ESTI ÉRETTSÉGI
• munka mellett, esti képzés keretében, 

sajátos munkarend szerint (távoktató jellegű)
• 3 év alatt
• rugalmas munka- és vizsgarend
• oktatás kontakt órák (heti 1 nap) és online órák keretében
• emelt szintű nyelvoktatás
• igény szerint nyelvvizsgára felkészítés
• magas színvonalú informatika oktatás
• nagy tapasztalattal rendelkező tanárok

MIÉRT AZ ATALANTA GIMNÁZIUMA A LEGJOBB VÁLASZTÁS?
• régóta sikeresen működő iskola
• kellemes környezet, jól felszerelt tantermek
• baba és munka mellett is könnyen elvégezhető 
• kitűnő nyelvtudásra lehet szert tenni 
• Corvin negyedhez közel, M3 metró megállótól 2 percre
• diákigazolvány igényelhető
• továbbtanulási lehetőség a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán (akár ösztöndíjjal is)
• érettségi bizonyítvány megszerzése után szakmát is tanulhat nálunk

Elérhetőségünk:
Atalanta Üzleti Szakgimnázium, Gimnázium és Szakközépiskola
1083 Budapest, Jázmin utca 10.
Tel: 06 1 323 2400
email: tanulmanyiosztaly@atalanta.hu

ESTI ÉRETTSÉGI
AZ ATALANTA SZERVEZÉSÉBEN (WWW.ATALANTASZKI.HU)

A

T A L A N T

A

A

T
A L A N

T

A
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KIEMELT NYELVI KÉPZÉSEK
AZ ATALANTA SZERVEZÉSÉBEN (WWW.ATALANTA.HU)

A MI CÉLUNK AZ ÖN SIKERE!
Előrelépése érdekében szakmai vagy nyelvi kompetenciáit 

szeretné fejleszteni?

A
TA

LA
NTA  OK TATÁS I  KÖ

ZPO
N

T

B U D A P E S T

Az Atalanta Oktatási Kft. a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 
testvérintézménye, emiatt a lehető legkedvezőbb ajánlatainkat 
nyújtjuk a Wekerlés hallgatóknak. Jól megszokott környezetben 
tanulhat. A nyelvi képzéseket főiskolai tanulmányaihoz igazítjuk, 
tehát személyre szabott képzést kínálunk. Szintfelmérésünkkel a 
nyelvtudásának megfelelő csoportban tanulhat.

TUDTA-E?
• hogy a felsőoktatásban tanulmányokat folytatott hallgatók 20-22 %-a a nyelvvizsga hiánya 

miatt nem kapja meg az abszolutórium és a záróvizsga után diplomáját, jelentős részük pedig 
később sem szerzi meg az oklevelet?

• hogy 2006 óta 50 ezer diplomát nem adtak ki nyelvvizsga híján? 
• Az elmúlt évben az Atalanta diplomamentő képzésein részt vett tanulók 83%-a már 

megszerezte a nyelvvizsgáját.

NYELVI KÉPZÉSEINK KÖZÜL NÉHÁNY:
• BLENDED LEARNING - ANGOL NYELVI KURZUSOK: a blended learning módszerével 

megvalósítjuk, hogy egyéni időbeosztással haladhass és a kontakt órákon pedig használhasd, 
gyakorolhasd az élő nyelvtudásodat! 160 nyelvórát kínálunk egy nyelvtanítási újdonság 
formájában.

• KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA UTÁNI SZINTFENNTARTÓ TANFOLYAM: Speciális képzés B2 
szintű nyelvvizsgával rendelkezőknek, akik nem szeretnék elfelejteni a megszerzett tudásukat

• EUROPRO ANGOL ÜZLETI NYELVI NYELVVIZSGA-FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM: Azok számára 
alakítottuk ki ezt a tanfolyamot, akik sikeresen elvégeztek egy angol nyelvű Diplomamentő 
kurzust vagy B2 szintű általános nyelvi ismeretekkel rendelkeznek, de a diplomájuk 
megszerzéséhez szaknyelvi B2 (középfokú) komplex vizsgára van szükségük.
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Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
1083 Budapest, Jázmin u. 10.

Tel.: +36-1/323-1070
felvi@wsuf.hu
www.wsuf.hu


