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Kedves Felvételiző! 

 
Az Edutus Főiskola (a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája és a Harsányi János Főiskola 
összeolvadásával létrejövő felsőoktatási intézmény) egy fiatal, dinamikusan fejlődő, 
környezettudatosan működő főiskola.  
Komplex szakkínálatával, nagyfokú gyakorlatorientáltságával, modern infrastruktúrájával és 
szemléletével, növekvő hallgatói létszámával, pezsgő diákéletével és professzionális oktatási, 
kutatás-fejlesztési, konzultációs szolgáltatásaival a felsőoktatás és a régió tudományos életének 
markáns szereplője. 
 
KÉPZÉSEINK 
 

Gazdasági képzések 

Alapképzés (BA) 

Kereskedelem és 
marketing alapszak 

1. 
Marketingkommunikáció 
szakirány 

2. E-kereskedelem 
szakirány 

3. Üzleti szakfordító és 
tolmács (angol, német – 
egy nyelvre) szakirány 

Gazdálkodási és 
menedzsment 
alapszak 

1. Kontrolling 
szakirány 

2. Kis- és 
középvállalkozások 
szakirány 

3. Üzleti szakfordító 
és tolmács (angol, 
német – egy nyelvre) 
szakirány 

Nemzetközi 
gazdálkodás 
alapszak 

1. Regionális 
fejlesztés szakirány 

2. EU-
kereskedelem 
szakirány (angol 
nyelven) 

3. Üzleti 
szakfordító és 
tolmács (angol, 
német – egy 
nyelvre) szakirány 

Turizmus-vendéglátás 
alapszak 

1. Szállodamenedzsment 
szakirány 

2. Turisztikai 
termékmenedzsment 
szakirány 

3. Szállodai és térségi 
turizmus szakirány. 

4. Üzleti szakfordító és 
tolmács (angol, német – 
egy nyelvre) szakirány 
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Mesterképzés (MA) 

Marketing mesterszak 

 

Műszaki képzések 

Alapképzés (BSc) 

Műszaki menedzser alapszak 

1. Projektmenedzsment szakirány 

2. Létesítménygazdálkodás szakirány 

 

Mechatronikai mérnök alapszak 

1. Lézertechnológia szakirány 

Felsőoktatási szakképzések 

gazdálkodási és 
menedzsment 
felsőoktatási szakképzés 

kereskedelem és 
marketing 
felsőoktatási 
szakképzés 

nemzetközi 
gazdálkodási 
felsőoktatási 
szakképzés 

turizmus-vendéglátás 
felsőoktatási szakképzés. 

 
 
AZ OKTATÁS RENDSZERE 

A Főiskolán nappali és levelező tagozaton végezhetik tanulmányaikat a hallgatók. Az őszi 
szemeszterek szeptember elejétől január végéig, a tavasziak február elejétől június végéig 
tartanak. Az alapképzésben 5 félév + 1 félév (szakmai gyakorlat) alatt lehet diplomát szerezni, és 
ez idő alatt 180 + 30 kreditre kell szert tenni. 

 Ezt kiegészítheti a 4 féléves mesterszak elvégzése levelező és nappali képzésen, ahol 120 kreditet 
kell begyűjteni. A szakirányú továbbképzési szakokon 2 szemeszter a képzési idő, és az oklevél 
megszerzéséhez 60 kredit szükséges. 

 A felsőoktatási szakképzés pedig 4+1 féléves képzési idővel zajlik nappali és levelező 
munkarendben, ahol 120 kreditet kell teljesíteni, de a további alapképzésbe ebből 30-60 kreditet 
tovább lehet vinni, azaz beszámítjuk. A levelező tagozaton konzultációkkal segítjük a hallgatók 
egyéni felkészülését szombati napokon 8–18 óra között. 

Mindezek mellett, a főiskola 2000 óta folyamatosan fejleszti az idegen nyelven meghirdethető 
szakmai tárgyak számát. 
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Az Edutus Főiskola speciális képzési feltételeket kínál a sportoló 
fiataloknak: EDUTUS Sportoló program – a legjobbaknak! 

A MOB Életút Programjához csatlakozva az Edutus Főiskola számtalan kedvezménnyel segíti a 
sportolókat, hogy a feszített és koncentrált sportfelkészülés mellett eleget tudjanak tenni 
tanulmányi kötelezettségeiknek és piacképes diplomát szerezhessenek. 

Amit kínálunk:  

- Egyéni tanrendet és vizsgarendet, hogy a sportolók az edzések, felkészülések és edzőtáborok 
idején se maradjanak le a tanulással. 

- E-TANANYAGOKat az alapképzési szakok tananyagának hatékonyabb elsajátítása és könnyebb 
teljesítése érdekében. 

- Korrepetitort, segítő tutort személyre szabottan. 

- Laptopot és internet előfizetést jelképes összegért, hogy a tananyagok bárhol és bármikor 
hozzáférhetőek legyenek. 

Az érdeklődő sportolók praktikus vállalkozói, üzleti ismereteket szerezhetnek, amivel önálló 
vállalkozói tevékenységüket alapozhatják meg, miközben a munkaerőpiacon is elismert magas 
szakmai színvonalú közgazdász diplomát szereznek. A főiskola három szakán – a Kereskedelem és 
marketing, a Gazdálkodás és menedzsment, valamint a Nemzetközi gazdálkodás szakon – e-
learning (elektronikus tanulás) formában nyújt egyéni tantervre épülő képzési lehetőséget a fiatal 
sportolóknak. 

Az e-learning a legkorszerűbb oktatási formák közé tartozik, amely a legújabb információs és 
kommunikációs technikák felhasználásával lehetővé teszi, hogy a hallgató a saját 
időbeosztásához igazítsa főiskolai tanulmányait. A tankönyvek mellett a főiskola által e célra 
létrehozott és működtetett internetes portálján csak az ebben a formában regisztrált hallgatók 
részére elérhető elektronikus tananyagok – elektronikusan rögzített előadások, előadás háttér 
anyagok, diasorozatok, esettanulmányok, hallgatói platformok – segítik az egyéni felkészülést. A 
tutorokat – vagyis az egy-egy tantárgy oktatói közül a sportolói diákcsoporthoz rendelt felelős 
konzulenseket – a hallgatók saját zárt elektronikus rendszereiken keresztül bármikor elérhetik, és 
egyéni kérdéseikre is választ kaphatnak. Az oktatás így egy előre meghatározott program szerint, 
de nem szigorú órarendi formában folyik. 

A főiskola a bármely szakra beiratkozott hallgatók részére mindehhez nem csak a tankönyveket 
és az elektronikus tananyagokat biztosítja, hanem egy laptopot és mobilinternetes kapcsolatot 



Elérhetőségek 
Edutus Főiskola  

2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.  Telefon: 1/450-2420; 34/520-400 
1037 Budapest, Bécsi út 324.  Zöld szám: 80-911-688 
1055 Budapest Falk Miksa utca 1. E-mail: felvi@edutus.hu 

www.edutus.hu/sportolo 
 

 

is biztosít a MOB Életút Programban résztvevők számára ingyenesen, a sportolóknak pedig 
nagyon kedvezményes bérleti díjjal. 

A képzésben való részvétel feltétele a hivatalos felvételi vagy pótfelvételi eljárás keretében 
történő jelentkezés. A felvételi pontok meghatározásánál az Edutus Főiskola a sportolóknak a 
törvény szerint adható maximális pontszámokat figyelembe veszi. A programban az egyesületi 
tagsággal rendelkező fiatalok vehetnek részt, akiknek a felvételt követően a beiratkozásánál kell 
igazolniuk a NUSI támogatását. 

A gyakorlatközpontú képzés támogatója: a WEBINÁRIUM 

2012. szeptember 1-jétől bevezettük oktatási rendszerünkbe a webináriumot. A technológia célja, 
hogy lehetőséget adjon a videokonferencia rendszeren keresztüli távoli oktatásra és az előadások 
rögzítésére is, ezzel segítve az órán megjelenni nem tudó hallgatókat a felkészülésben.  

Miért jó ez a lehetőség? 

- on-line megnézhető az előadás, ha a hallgató nem tud jelen lenni fizikailag az órán; 
- bármikor visszanézhető az előadás, ha vizsgára, számonkérésre kerül sor; vagy 

ellenőrzésképpen, ha valamit nem jól írt le órán. 
- otthonról is csatlakozni lehet a tanórákhoz, ami idő és utazási költséget csökkent; 
- a külföldön már elterjedt, Magyarországon még gyerekcipőben járó modern digitális 

környezetben történő tanulás, amit az Edutus Főiskola kínál, felkészít a külföldi oktatási 
intézményben történő továbbtanulásra, az Erasmus tanulmányokban részt vevő hallgatóink 
interaktív otthonról történő képzésére, felzárkóztatására, továbbá egy külföldi munkamorál 
és modern munkakörnyezet megismerésére.  

 

További információk: www.edutus.hu 

 

Az Edutus Főiskola nevében kívánunk sikeres felvételit és további sikeres sportolói karriert! 

 

 


