
 

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZAKKÖZGAZDÁSZ 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 

 

 

A szakirányú továbbképzésért felelős oktató: Dr. Mile Csilla 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  Szakközgazdász marketingkommunikáció szakon 

A szakképzettség angol megnevezése: Economist in marketing communication 

Képzési terület: Gazdaságtudományi 

A képzési idő: 2 félév 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

A szakirányú továbbképzési szak célja: 

A szakirányú továbbképzési szak célja a vállalatok marketingkommunikációs munkaterületén önálló feladatok 

megoldására és irányításra képes szakemberek képzése. 

 

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes: 

 a döntés-előkészítéshez szükséges információk beszerzésére és elemzésére;  

 a vállalati és üzletági stratégiához illeszkedő komplex, integrált marketingkommunikációs stratégia 

kialakítására;  

 a megvalósítás szervezésére, feladatainak meghatározására, folyamatának irányítására és 

ellenőrzésére;  

 a marketingkommunikáció eszközeinek elemzésére, tervezésére, a kapcsolódó folyamatok 

irányítására.  

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek, személyes kompetenciák: 

 a szakmai tudást megalapozó marketing és az erre épülő társtudományok, a piac működésének 

valamint a reklámozás elméleti tudományának magas szintű ismerete,  

 a szakmaspecifikus tudáselemek: a médiapiac, az ATL- és BTL-technikák, PR,  

szponzorálás, vásárlásösztönzés, online marketing készség szintű ismerete  

és alkalmazni tudása.  

 biztos szakmai idegennyelv-használat (követelmény az angol, optimális esetben egy további idegen 

nyelv); 

 precíz, felelősségteljes munkavégzés; 

 önálló problémamegoldó képesség, kezdeményezőkészség, önállóság, rugalmasság, együttműködés; 

 vevőközpontúság és eredményorientáltság; 

 asszertív, hatékony verbális és nonverbális kommunikációs képességek és tárgyalástechnika; 

 alkalmazkodóképesség, terhelhetőség. 

 

 

A szakon végzett hallgató alkalmas: 

 legalább egy idegen nyelven zökkenőmentesen szakmai verbális és írott szakmai kommunikációt 

folytatni üzleti partnerekkel, ügyfelekkel, vállalkozások nemzetközi egységeivel;  

 önálló munkavégzésre marketingkommunikációs területen; 

 online és hagyományos csatornákon zajló marketingkampány lebonyolítására; 

 a munkájával összefüggésben felmerült információk önálló értékelésére, és az ennek megfelelő 

reakciók és beavatkozások végrehajtására; 



 

 önálló javaslatot tenni a vállalat marketingtevékenységének fejlesztésére; 

 team tagjaként dolgozni; 

 marketingkommunikációs vezetői munkakör betöltésére; 

 a marketingkommunikáció egyes részterületeihez kapcsolódó vezetői feladatok ellátására. 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakon végzettek közép- és nagyvállalati, illetve multinacionális vállalati környezetben, marketing 

osztályokon, valamint különálló marketingügynökségeken helyezkedhetnek el.  

A képzésben résztvevők köre:  

A képzésben a gazdaságtudományok képzési területen alapképzésben szerzett közgazdász oklevéllel 

rendelkezők vehetnek részt. 

 

A kpzés szerkezete: 

Szakmai alapozó modul        27 kredit 

Szakhoz kapcsolódó ismeretek        29 kredit 

Szakdolgozat           4 kredit 

Összesen:         60 kredit 

A szakdolgozat követelményei: 

A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók számot adjanak arról, hogy a képzés során elsajátított ismereteket egy 

a gyakorlati probléma tárgyalása és elemzése során is alkalmazni tudják, emellett önálló javaslattételre 

képesek.  

Záróvizsga követelményei és tantárgyai: 

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. 

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás, valamint készségek ellenőrzése és értékelése. 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

 abszolutórium megszerzése, 

 szakdolgozat elkészítése és határidőre történő leadása, valamint bírálattal ellátott, legalább elégséges 

szintű értékelése. 

 

A záróvizsga részei: 

 komplex szóbeli vizsga, 

 szakdolgozat megvédése. 

Az eredmény kiszámítási módja:  

Az eredmény kiszámítása a szakdolgozatra és a védésre, valamint a komplex szóbeli vizsgára adott 

érdemjegyek átlagolásával történik. Nem egész számjegy esetén kerekítéssel történik a minősítés. Ha 

bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga eredménye is elégtelen. 

Az oklevél megszerzésének feltétele: 

 a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium megszerzése); 

 szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégséges szintű értékelése; 

 a záróvizsga sikeres abszolválása legalább elégséges szintű értékeléssel. 

A képzés bővebb szerkezetét az áttekintő és a részletes tanterv tartalmazza. 

 

  



 

ÁTTEKINTŐ TANTERV 

 

Órák 1. félév 2. félév 

9 Reklámpszichológia (ea) 3 Public Relations (ea) 3 

9 Marketingkommunikációs stratégia (ea) 4 Tárgyalástechnika (szem) 3 

9 Fogyasztói piac (ea) 4 
BTL kommunikáció (ea+szem) 

 

5 

 
9 Szervezeti piac (ea) 4 

9 

Marketingcsatornák és árpolitika (ea+szem) 5 ATL kommunikáció (ea+szem) 5 

9 

9 
Termék- és szolgáltatás marketing 

(ea+szem) 
5 

Márkaépítés, márkamenedzsment 

(ea+szem) 
5 

9 

9 
A marketingkutatás módszertana 

(ea+szem) 
5 Online kommunikáció (ea+szem) 5 

9 

-  Szakdolgozat 4 

Kredit 30 30 60 

Óra 90 90 180 

 
 

 

 



 

RÉSZLETES TANTERV 

 

Kód Tantárgy 
Kre-

dit 
Tanóra 

Követel-

mény 
Félév Jelleg Előfeltétel Felelős tsz. 

 Reklámpszichológia (ea) 3 9 Kollokvium 1. Konz. - 
Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 
Marketingkommunikációs 

stratégia (ea) 
4 9 Kollokvium 1. Konz. - 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 Fogyasztói piac (ea) 4 9 Kollokvium 1. Konz. - 
Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 Szervezeti piac (ea) 4 9 Kollokvium 1. Konz. - 
Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 
Marketingcsatornák és 

árpolitika (ea+szem) 
5 18 Kollokvium 1. 

Konz. 

gyak. 
- 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 
Termék- és szolgáltatás 

marketing (ea+szem) 
5 18 Kollokvium 1. 

Konz. 

gyak. 
- 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 
A marketingkutatás 

módszertana (ea+szem) 
5 18 Kollokvium 1. 

Konz. 

gyak. 
- 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 Public Relations (ea) 4 9 Kollokvium 2. Konz.  - 
Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 Tárgyalástechnika (szem) 3 9 
Gyakorlati 

jegy 
2. Gyak. - 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 

BTL kommunikáció 

(ea+szem) 

 

5 18 Kollokvium 2. 
Konz. 

gyak. 
- 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 
ATL kommunikáció 

(ea+szem) 
5 18 Kollokvium 2. 

Konz. 

gyak. 
- 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 

Márkaépítés, 

márkamenedzsment 

(ea+szem) 

5 18 Kollokvium 2.  
Konz. 

gyak. 
- 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 
Online kommunikáció 

(ea+szem) 
5 18 Kollokvium 2. 

Konz. 

gyak. 
- 

Gazdálkod. és 

Menedzsment 

 Szakdolgozat 4 - - - - - - 

 


