
 

KÜLKER – KITÁRUL A VILÁG! 

 

Nappali munkarendű képzés 

Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában 

Az önköltség összege 230.000 Ft/félév 
 
 
 

ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAKOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak 
 Képzési idő: 6+1 félév 

 Választható specializációk: marketingkommunikáció, marketing menedzsment, 
minőségmenedzsment 
A specializációk meghatározott létszám esetén indulnak. 

 A szerezhető szakképzettség megnevezése: közgazdász kereskedelem és marketing 
alapképzési szakon 

 

Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak 
 Képzési idő: 6 félév 

 Választható specializációk: PR és szóvivői, regionális kapcsolatok és pályázati 
kommunikátor, multikulturális kommunikáció (angol nyelven) 
A specializációk meghatározott létszám esetén indulnak. 

 A szerezhető szakképzettség megnevezése: kommunikátor kommunikáció és 
médiatudomány alapképzési szakon 

 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak 
 Képzési idő: 6+1 félév 

 Választható specializációk: külgazdasági vállalkozás (angol, német és francia nyelven is), 
gazdaságdiplomácia, nemzetközi üzleti kommunikáció, szállítmányozás-logisztika, 
gazdasági-üzleti szakfordító és tolmács 
A specializációk meghatározott létszám esetén indulnak. 

 A szerezhető szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodás 
alapképzési szakon 



 

KÜLKER – KITÁRUL A VILÁG! 

 

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak 
 Képzési idő: 6 félév 

 A szerezhető szakképzettség megnevezése: nemzetközi kapcsolatok szakértő 
 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak angol nyelven 
 Képzési idő: 6+1 félév 

 Választható specializáció: külgazdasági vállalkozás 

 A szerezhető szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodás 
alapképzési szakon (oklevelet kibocsátó intézmény: BGF) és 
BA Business Administration (diplomát kibocsátó partnerintézmény: Avans School of 
International Studies) vagy 
BA International Business Administration (diplomát kibocsátó partnerintézmény: 
Frankfurt University of Applied Sciences)) 

 Az önköltség összege 230.000 Ft/félév + 150.000 Ft/félév idegen nyelvű képzési 
hozzájárulás 

A képzésen kettős diploma megszerzése is lehetséges. 
 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak francia nyelven 
 Képzési idő: 6+1 félév 

 Választható specializáció: külgazdasági vállalkozás, gazdasági-üzleti szakfordító és 
tolmács 
A specializációk meghatározott létszám esetén indulnak. 

 A szerezhető szakképzettség megnevezése: közgazdász nemzetközi gazdálkodás 
alapképzési szakon (oklevelet kibocsátó intézmény: BGF) és 
Licence en économie et gestion (diplomát kibocsátó partnerintézmény: Université de 
Picardie Jules Verne) 

 Az önköltség összege 230.000 Ft/félév + 150.000 Ft/félév idegen nyelvű képzési 
hozzájárulás 

 

Tanulmányi és felvételi ügyekben felvilágosítást ad: 
Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal 

Lénárt Attiláné 

Telefon: (1) 467-7800/309, e-mail: lenart.judit@kkk.bgf.hu 

Molnár Orsolya 
Telefon: (1) 467-7800/343, e-mail: molnar.orsolya@kkk.bgf.hu 
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