
Pénzügy és Bank 
Képzés nyelve: Magyar

Célkitűzések
A képzés fő célkitűzése a pénzügyi területen 
tevékenykedő szakemberekre jellemző kész-
ségek fejlesztése. Célunk olyan közgazdászok 
képzése, akik felkészültek a vállalatok pénzügyi 
menedzsmentjének, tervezésének, beruházási 
döntéseinek, finanszírozásának és a pénzügyi 
kimutatások értelmezésének területén, ugyan-
akkor átlátják a bankok, biztosítótársaságok és 
brókercégek működési folyamatait, valamint 
kockázatelemzési és befektetési döntéseit. A 
szakirány minősége biztosítja a végzett hallga-
tók munkaerőpiacra való belépését, megfelel-
ve a vállalatok növekvő szakmai elvárásainak. 
Az oktatás különös hangsúlyt fektet a pénzügyi 
ismeretek gyakorlati alkalmazására is a szám-
példákkal és esettanulmányokkal való szemlél-
tetésen keresztül.

Tartalom és struktúra
A szakirány tanterve a pénzügyi folyama-
tok megértéséhez szükséges ismeretek alap-
ján van felépítve. Az első három félévben a 
hallgatók elsajátítják az általános gazdasági, 
üzleti és módszertani ismereteket, melyek 
segítségével érteni fogják a gazdaság és a 
vállalatok működését. A negyedik félévtől 
kezdődően a hallgatók a szaktantárgyak se-
gítségével a pénzügyi folyamatok megértésé-
hez és elvégzéséhez szükséges tudást szerzik 
meg, amely alkalmazható mind a vállalatok, 
mind pedig a pénzügyi intézmények esetén. 

A szaktantárgyak mellett a szakmai gyakor-
lat, választható tárgyak és az idegen nyelv 
órák biztosítják, hogy hallgatóink a hazai és 
nemzetközi üzleti környezetben is megállják 
a helyüket.

Készségek és kompetenciák
A képzés során a következő kompetenciák és 
képességek következetes fejlesztésére fektet-
jük a hangsúlyt:
• Gazdasági és pénzügyi információk al-
kalmazása vállalati pénzügyi, banki és biz-
tosítási döntések megalapozásában
• Gazdasági egységek fejlesztési lehetősé-
geinek és beruházási igényeinek felismerése, 
költségvetések összeállítása és előrejelzése, 
kockázatok becslése
• Pénzügyi és vezetői számviteli fogalmak 
elsajátítása, jelentősebb gazdasági művele-
tek könyveléstechnikai bejegyzése, költségek 
elemzése és költségszámítási módszerek el-
sajátítása, pénzügyi kimutatások készítése és 
elemzése
• Pénzügyi kockázatok azonosítása és ke-
zelése
• Vállalatok beruházási projektjeinek gya-
korlatba ültetése, nyomon követése és kiérté-
kelése
• Befektetési alapok, fedezeti alapok és 
brókertársaságok eszközmenedzsmentje
• Statisztikai és ökonometriai eszköztár al-
kalmazása a pénzügyi kutatások során.

Karrierlehetőségek
A képzésről kikerülő szakembereket a gazdál-
kodó szervezetek (kkv-k, bankok, tanácsadó és 
elemző cégek, biztosítók, könyvelőcégek, bró-
kertársaságok, pályázatíró-cégek), továbbá az 
államháztartás intézményei (minisztériumok, 
önkormányzatok, adóhivatalok szervei) alkal-
mazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezé-
sére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodási 
folyamatok szervezésére és nyomon követésére. 
Lehetséges munkakörök: közgazdász, pénzügyi 
igazgató, pénzügyi elemző, pénzügyi mene-
dzser, banki szakértő, könyvelő, adótanácsadó, 
banki vagy biztosítási tanácsadó, biztosítási 
bróker és ügyintéző, beruházás-értékelő, koc-
kázatelemző, kockázatkezelő, pénzügyi kont-
roller, auditor.

Szakirányfelelős
 r dr.  BENEDEK Botond, egyetemi 

tanársegéd
 � botond.benedek@econ.ubbcluj.ro

C U R R I C U L U M
Pénzügy és bank 

1. Félév  (32 kredit) 2. Félév  (32 kredit) 3. Félév  (30 kredit) 4. Félév  (30 kredit) 5. Félév  (30 kredit) 6. Félév  (30 kredit) 
      

Mikroökonómia 

Európa gazdaságtana 

Matematika közgazdászoknak 

Menedzsment 

Marketing alapjai 

Szolgáltatások alapjai 

Üzleti idegen nyelv* 

Testnevelés 1 

Makroökonómia 

Pénzügyi és biztosítási matematika 

Számviteli alapismeretek 

Gazdasági informatika 

Közösségi pénzügyek 

Üzleti jog 

Üzleti idegen nyelv* 

Testnevelés 2 

Pénzügyi számvitel 

Vállalati pénzügyek 

Adatbázisok és programok 

Leíró statisztika 

Üzleti etika 

Üzleti idegen nyelv* 

Kötelezően választható tantárgy 1. 

Banktechnika 

Monetáris intézmények és 

mechanizmusok 

Pénzügyi piacok 

Vezetői számvitel 

Beruházások értékelése és 

finanszírozása 

Alkalmazott szaknyelv*  

Kötelezően választható tantárgy 2. 

Szakmai gyakorlat (Vállalati 

pénzügyek vagy Banktechnika) 

Pénzügyi elemzés 

Pénzügyi menedzsment  

Számvitelben alkalmazott integrált 

rendszerek 

Biztosítások 

Bevezetés az ökonometriába 

Kötelezően választható tantárgy 3.  

Kötelezően választható tantárgy 4. 

Portfólió menedzsment 

Bankmenedzsment 

Nemzetközi pénzügyek 

Pénzügyi ellenőrzés és 

könyvvizsgálat 

Kötelezően választható tantárgy 5.  

Kötelezően választható tantárgy 6. 

Szakdolgozat elkészítése 

* Angol, francia, német, olasz és spanyol 
 
A 3.-6. féléves opcionális tantárgyak lehetővé teszik interdiszciplináris, nyelvi vagy egyéb kiegészítő kompetenciák elsajátítását: 
 

Interdiszciplináris 
kompetenciák 

3. Félév 
Kötelezően választható 
tantárgy 1 

4. Félév 
Kötelezően választható 
tantárgy 2 

5. Félév 
Kötelezően választható 
tantárgy 3 

5. Félév 
Kötelezően választható 
tantárgy 4 

6. Félév 
Kötelezően választható 
tantárgy 5 

6. Félév 
Kötelezően választható 
tantárgy 6 

Pénzügy és bank Adózási rend    Pénzügyi technológia  

Számvitel és ügyviteli/ 
gazdálkodási informatika  Pénzügyi beszámolók Vállalati teljesítménymérés Hitelintézetek számvitele 

Vállalatértékelés  Közintézmények számvitele 

Általános gazdaságtan 
Gazdaságtörténet 
Gazdasági doktrínák 
Világgazdaságtan 

  Regionális gazdaságtan és 
politikák   

Nemzetközi ügyletek és 
gazdaságtan      Nemzetközi gazdasági 

ügyletek  

Gazdasági informatika Bevezetés a számítógépek 
programozásába 

Algoritmusok és 
adatszerkezetek 
Gazdasági adatbázisok 

Programozási nyelvek és 
környezetek  Ügyletek az interneten Integrált informatikai 

rendszerek (EAS/ERP) 

Menedzsment Vállalatmenedzsment 
Szolgáltatásmenedzsment 
Kis- és középvállalatok 
menedzsmentje 

Logisztika 
Stratégiai menedzsment Projektmenedzsment Humánerőforrás 

menedzsment Termelésmenedzsment 

Marketing  Marketingkutatás Marketingtervezés Online marketing alapjai 
Business to business 
marketing 
Nemzetközi marketing 
alapelvei 

Pénzügyi és bankmarketing 

Statisztika és gazdasági 
előrejelzés Logika Következtető statisztika  Gazdasági előrejelzések   

Transzverzális készségek Bevezetés a tudományos 
kutatás módszertanába   Üzleti kommunikáció 1 *  Üzleti kommunikáció 2* 

* Angol, francia, német, olasz és spanyol 
 

  

“Az oktatás színvona-
las, sok lehetőséget nyújt 
számunkra, az oktatók jól 
felkészültek, a tantárgyak 
érdekesek és változatosak. Az 
alapkövet jelentő elméleti tudás mellett, 
az órákon esettanulmányok révén valós 
pénzügyi problémákra keresünk megol-
dást, hangsúlyt fektetve a román és angol 
gazdasági nyelvekre is.”

VONSZ EVELIN 
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