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A Menedzsment és Vállalatirányítás mesterképzés (MBA MAE) általános menedzsment szakiránnyal a francia
Üzleti Tudományok Intézeteinek (IAE) referenciadiplomája immár több mint 50 éve. A képzés tartalma és
felépítése folyamatosan változott azzal a céllal, hogy beépítse egyrészt a menedzsmentben felmerülô új
elvárásokat egy versenyalapú kontextusban, másrészt a különbözô elôképzettséggel rendelkezô hallgatók
(mérnökök, jogászok stb.) elvárásait a vállalatirányítás és szervezés területén.
Ez az MBA típusú, kettôs kompetenciára épülô mesterképzés lehetôvé teszi az aktív, de vállalatirányítással
közvetlenül nem foglalkozó vezetôk, valamint egyetemi hallgatók számára, hogy nagy felelôsséggel járó
pozíciót töltsenek be egy osztály, egy üzem, egy profitközpont, egy leányvállalat, stb. menedzsmentjében.
A képzést azok figyelmébe is ajánljuk, akik egy konkrét szakterületen belül foglalkoznak vállalatirányítással
és szükségét érzik annak, hogy tágítsák látókörüket és szélesebb spektrumú feladatokat lássanak el.
A Mester MBA Menedzsmentképzés elvégzésére MAGYARORSZÁGON 1995 óta van lehetôség, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kialakított együttmûködés keretében.

OKTATÁSI PROGRAM

A KÉPZÉS
ELÔNYEI
+ A képzés munka mellett való elvégzése (átlagosan havi két tanítási nap, két egyetemi tanévre elosztva)
+ A hallgatók sokszínûsége, akik a legkülönbözôbb szakterületekrôl és pozíciókból érkeznek
+ Ugródeszka a szakmenedzsment képzésekhez
(humán erôforrás, kontrolling, diagnosztika...)
+ AERES (Kutatási és Felsôoktatási Értékelô Ügynökség) által minôsített képzés (A+ minôsítés)

Az egyszerre elméleti és módszertani képzés nagy hangsúlyt fektet a legújabb
vállalatirányítási technikákra és eszközökre. A hallgatók a képzés során általános képet kapnak a vállalatirányításról, képesek lesznek megérteni a vállalat
általános mûködését, valamint látni fogják, hogy milyen rövid, közép és
hosszú távú fejlôdési modellek képzelhetôk el a vállalat számára. A Menedzsment és Vállalatirányítás mesterképzés általános jellegû képzés, mely különbözô elôképzettségû hallgatókat tömörít, így a képzés a vállalatirányítás
számos területét lefedi, az órákat pedig úgy állítottuk össze, hogy megfeleljenek a különbözô profilú hallgatóknak.
Az órákat az iaelyon - Université Jean Moulin Lyon professzorai tartják. Az órák
az esettanulmányoknak köszönhetôen is rendkívül interaktívak.
A fô modulok alapvetôen két nagy területet ölelnek fel:
A SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI KÖRNYEZETÉNEK ÉS A MENEDZSMENT ALAPJAINAK MEGÉRTÉSÉT
Gazdasági környezet
Kereskedelmi jog, Üzleti jog

Munkajog
Információs rendszerek

A LEGFÔBB IRÁNYÍTÁSI ÉS MENEDZSMENTELJÁRÁSOK ÉS MÓDSZEREK ELSAJÁTÍTÁSÁT
Számvitel
Marketing
Stratégiamenedzsment
Pénzügy
Beszerzés
Minôségmenedzsment
Pénzügyi elemzés
Értékesítés
Kontrolling
Nemzetközi kereskedelem
Pénzügyi stratégia
Emberi erôforrás menedzsment
A képzés keretében elôadásokat is szervezünk a francia-magyar gazdasági
partnereinkkel való együttmûködésnek köszönhetôen (Magyarországi Francia
Nagykövetség, Budapesti Francia Intézet, Magyar-Francia Kereskedelmi és
Iparkamara, a képzés Öregdiák Egyesülete, stb.,…)

VOLT HALLGATÓK
BESZÁMOLÓI
Clémence
LENTENOIS
2011 óta Budapesten él
végzettsége szerint jogász
A Jean Moulin Lyon 3 Egyetem Jogi Karának volt hallgatójaként Budapestre érkezve örömmel értesültem arról,
hogy az iaelyon MBA mesterképzése delokalizált formában Budapesten is mûködik. Éltem a kiváló
lehetôséggel és kiegészítettem az alapképzésemet ezzel a
képzéssel, mely „többletet” jelent a szakmai tapasztalataimban. 2012 szeptemberében kezdtem a képzést,
amellyel nagyon meg voltam elégedve. Igazi minôségi oktatás zajlik a képzésben, a tanárokkal való eszmecsere
pedig nagyon tartalmas. A különbözô elôképzettségû hallgatókkal való eszmecsere szintén nagyon érdekes volt.
Egyáltalán nem bántam meg, hogy elvégeztem a képzést,
mely teljesen megfelelt a várakozásaimnak. Az MBA MAE
mesterképzésnek köszönhetôen átlátom a vállalatok
mûködését és jobban értem a vállalatokon belüli szervezési és menedzsmentkérdéseket.

A képzés célja
A Mester MBA MAE Menedzsmentképzés célja, hogy minôségi általános vállalatirányítási
képzést nyújtson. Ennek a Mester 2 típusú diplomának az értékét jól mutatja a végzett
hallgatók elhelyezkedési rátája és az általuk betöltött nagy felelôséggel járó pozíciók
száma.
A képzés során a menedzserek
• betekintést nyernek a legújabb témaköröket és gyakorlatokat magukba foglaló
irányítási módszerekbe és eszközökbe.
• a cégek igényeinek megfelelô vezetôkké válnak, akik képesek ipari és kereskedelmi
kapcsolatokat létesíteni a frankofón világ és Magyarország között.

A képzés felépítése
A szemináriumok a következô elemekre épülnek:
• a szakértô oktató fogalmakat, eljárásokat és eszközöket mutat be
• a bemutatott módszerek és technikák alkalmazásáról szóló beszámolók hangzanak el
• a hallgatók és a szakértô oktató között interaktív eszmecsere folyik
• a hallgatók gyakorlati feladatokat végeznek és
• vállalati esettanulmányokat elemeznek, amelyek rávilágítanak a vállalatirányítás
összetett mivoltára
• játékokban és/vagy szimulációkban vesznek részt
A képzés során egyaránt nagy hangsúlyt kap az interaktivitás és a résztvevôk sokszínû
tapasztalatainak kiaknázása.
A hallgatók a módszertani oktatás mellett egy szakmai projekt megvalósításában is
segítséget kapnak, amely aztán a szakdolgozat megírását és megvédését eredményezi.

ÉRTÉKELÉS

Az értékelés a következôképpen történik:
• minden modul számonkéréssel zárul, amely történhet projektfeladat, beadandó dolgozat vagy írásbeli vizsga formájában
• szakdolgozatírás a mesterképzés egyik oktatójának vezetésével és szakdolgozatvédés
(államvizsga).

KÁROLYI
László
Legrand Magyarország,
vezérigazgató
Képzettségem szerint villamosmérnök vagyok. Már pár
éve a Legrand Magyarország Csoportnál dolgoztam,
amikor 1997-ben beiratkoztam az MBA mesterképzésre.
A képzés során szerzett új ismereteknek köszönhetôen
jobban átlátom a vállalatirányítási kérdéseket. A sok esettanulmány nagyon jól kiegészítette a vállalatnál szerzett
ismereteimet. Tagja vagyok a mesterképzés volt hallgatóit
tömörítô alumni szervezetnek és hozzájárulok az évfolyamok közötti kapcsolatok megtartásához.

RUSKA
Mónika
CCI France-Hongrie,
kommunikációs munkatárs
Kiváló lehetôség volt számomra, hogy elismert francia
közgazdász végzettséget szerezzek. A képzésben átfogó
menedzsment ismereteket kaptam, és mindezt francia
szakemberektôl, francia nyelven. Az órákon nagy hangsúlyt kap az elméleti tudás mellett a gyakorlat. Diplomamunkám témája egy CRM rendszer volt a Kamara
számára, amely azóta is sikeresen mûködik nálunk.

Christophe
JACQUEMOIRE
HPO Hungary, igazgató
Miután elindítottam a cég magyarországi tevékenységét,
eredményesebben szerettem volna fejleszteni a céget.
Az új feladatköreim miatt számos készséget kellett elsajátítanom, hogy irányítani tudjam a vállalatom tevékenységét. A kétéves képzés elvégzése óta számtalanszor
alkalmam nyílt az ott tanult módszertant a gyakorlatban is
alkalmazni. Elôfordult például, hogy az órai anyagokat átdolgozva írtam üzleti tervet, vagy az anyagok alapján
menedzseltem a humán erôforrást. Múlt évtôl pedig én
irányítom a HPO Csoport beszerzéseit is. Egy másik példa:
tanúsítási folyamat zajlott nálunk, amelynek a keretében
auditokat kellett elôkészítenem, amelyhez nagyon
hasznosak voltak a képzés során tanult módszerek!

Mester MBA MAE
Menedzsmentképzés

KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON /
FRANCIA DIPLOMA

CÉLKÖZÖNSÉG

HASZNOS INFORMÁCIÓK

A képzés a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen zajlik megközelítôleg havonta egyszer, pénteken és szombaton (egész nap), így a hallgatók a képzés
mellett végezhetik munkájukat vagy tanulmányaikat.

A képzésre bármilyen nemzetiségû
felsôfokú diplomával rendelkezô jelentkezôket várunk, akik
elôképzettségüket szeretnék vállalatirányítási készségekkel kiegészíteni.
• menedzsereket, akik szeretnének
nagyobb felelôsséggel járó pozíciót
betölteni a menedzsment és a vállalatvezetés területén
• Olyan szervezetek vezetôit, akik
szeretnék a vállalatirányítás legfontosabb területeivel kapcsolatos
ismereteiket és készségeiket
elmélyíteni

• Idôbeosztás: szeptembertôl júniusig, két egymást követô éven keresztül.
• Órák: havonta átlagosan két nap.
• Megszerezhetô diploma: a Jean Moulin Lyon Egyetem Mester MBA MAE
diplomája (Master Management et Administration des Entreprises)
• Általános menedzsment szakirány (a francia állam Mester 2 diplomája).
A diplomát a Jean Moulin Lyon 3 Egyetem állítja ki.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A képzésre várunk minden olyan jelentkezôt, aki rendelkezik egy legalább 4 éves felsôfokú tanulmányokat igazoló diplomával (közgazdász, mérnök, jogász, bölcsész,
orvos, gyógyszerész, stb.), vagy többéves (legalább három) szakmai tapasztalattal
rendelkezô vezetô. A francia nyelv ismerete elengedhetetlen.

A képzésre várunk mindenkit, aki
rendelkezik:
• 4 tanévet igazoló diplomával
(érettségi + 4 év)
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A felvételi két részbôl áll:
• Jelentkezési anyag benyújtása (1. jelentkezési határidô: június közepe – 2. jelentkezési határidô: szeptember elsô hete)
• Felvételi beszélgetés a Mester MBA MAE vezetôivel, akik felmérik a jelentkezô
motivációját és azt, hogy a jelentkezô képzési elvárása mennyire felel meg a
képzésnek és a diplomának.
Egy évfolyam maximum 20 fôbôl áll. A képzés csak bizonyos számú jelentkezô esetén indul el.

VAGY
• 2 vagy 3 évet igazoló diplomával
és legalább 3 éves vezetôi tapasztalattal.

BUDAPEST:
PERGER Mária
maria.perger@mti.bme.hu
Tel.: (36 1) 463 2929

IAELYON:
Valérie TEMPERE
valerie.tempere@univ-lyon3.fr
Tel.: 04 78 78 72 52

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Mérnöktovábbképzô Intézet

François REY
françois.rey@univ-lyon3.fr
Tel.: (33 4) 26 31 85 96

H-1111 Budapest, Egry József utca 1.
(E épület, 802)
www.mti.bme.hu

Université Jean Moulin Lyon 3
Service Commun des Relations
Internationales
1C, avenue des Frères Lumière
CS 78242-69372 LYON Cedex 08
(FRANCE)

iaelyon School of Management

Készült a 25 éves Jubileumra
Budapest Fôváros Önkormányzata támogatásával
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