GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus (Business Information
Technology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles gazdaságinformatikus
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist
3. Képzési terület: informatikai
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus alapképzési
szak.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba
vehető alapképzési szakok: a mérnök-informatikus, a programtervező informatikus, a
gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, a pénzügy és számvitel alapképzési
szakok.
4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az
alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési 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.
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 18-30 kredit;
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20-25 kredit;
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt:
55-80 kredit;
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit;
6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex üzleti folyamatokat
megérteni, problémákat feltárni és megoldási alternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az
értékteremtő folyamatokat támogató informatikai rendszerekkel szemben támasztott igények
felismerésére, fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamint kutatásifejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való
folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:
- alapvető kommunikációs, vezetési és etikai ismeretek,
- környezetvédelmi és minőségbiztosítási ismeretek,
- a meghatározó jogi, szabályozási, gazdasági és termelési folyamatok ismerete,

-

a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető gyakorlati módszerek és
megoldások (tervezés, fejlesztés, integrálás, üzembe helyezés, minőségbiztosítás,
üzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás) ismerete,
az alapvető kutatási irányok ismerete, a kutatás-fejlesztési tevékenységhez szükséges
alapvető készségek elsajátítása,
kutatás-fejlesztési munkák és az informatikai fejlesztések, menedzselési feladatok
dokumentálására vonatkozó ismeretek;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
- a szakterület problémáinak a felismerésére, hatékony megoldások kidolgozására, a
megoldások megvalósításának a kezdeményezésére,
- az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, szervezetek üzleti
intelligenciájának a növelésére,
- az infokommunikációs technológiák együttműködésének megtervezésére, különböző
modellnézetek generálására,
- az IT-támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű tervezésére,
- az implementálás, a működtetés, valamint a kockázatok, a változások és a különböző
szoftververziók menedzselésére;
- szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelve önálló irányítói feladatok ellátására,
- kutatás-fejlesztési feladatok végzésére és irányítására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- kreativitás, rugalmasság,
- probléma felismerő és megoldó készség,
- intuíció és módszeresség,
- tanulási készség és jó memória,
- széles körű műveltség,
- információ feldolgozási képesség,
- környezettel szembeni érzékenység,
- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
- a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak
gyakorlása,
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat
után vezetői feladatok ellátására.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges
alapozó ismeretkörök:
- természettudományos alapismeretek: 8-10 kredit
matematika és a számítástudomány speciális fejezetei (ezen belül kiemelten a matematikai
módszerek gazdasági megoldásai, operációkutatás, szimuláció, matematikai statisztika),
valamint az informatika magas szintű műveléséhez szükséges további természettudományi
alapismeretek;
- gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit
közgazdaság- és gazdálkodástudományi, vállalat-gazdaságtani, jogi, szervezeti, szervezési és
menedzsment
ismeretek, valamint vezetői számvitel és kontrolling ismeretek azon
vonatkozásai, amelyek az intelligens információtechnológiai megoldások kutatásához,
fejlesztéséhez szükségesek.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–25 kredit
üzleti modellezés, szakértői rendszerek, döntéstámogatás, üzletmenet-folytonosság tervezése,
informatikai rendszerek fejlesztése, tudásbázis-tervezés, adat- és tudásbázis-menedzsment,
formális nyelvek a modellezésben, informatikai stratégia tervezése, projekttervezés és –
irányítás, szabványos fejlesztési megoldások, informatikai rendszerek újjászervezése, integrált
vállalatirányítási rendszerek adaptálása, elektronikus és mobil üzletvitel, web-technológiák
üzleti alkalmazása területén;
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 55–80 kredit
differenciált szakmai ismeretek:
rendszerfejlesztés, vállalati szintű alkalmazásintegráció, intelligens elektronikus és mobil
megoldások,
üzletmenet-folytonosság
informatikai
aspektusa,
IT-támogatott
szervezetfejlesztés, szervezetközi alkalmazások, infokommunikációs szolgáltatások,
térinformatika, integrált vállalatirányítási rendszerek, döntéstámogatás, fejlesztési
módszertanok, adatbázis-menedzsment, folyamatmenedzsment, kockázatkezelés, változás- és
konfigurációmenedzsment,
alkalmazásportfolió-kezelés,
mesterséges
intelligencia,
informatikai audit, csoportmunka támogatása, stb.
diplomamunka: 30 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve
határoz meg.
10. Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi
tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
- természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika,
operációkutatás, matematika, számítástudomány;
- gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani,
gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment,
vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek;
- informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek,
számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés,
adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás,
integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált
vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40
kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

