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Közgazdaság-tudományok 
Ştiinţe economice 

Kibernetika, statisztika 
és gazdasági informatika 
Cibernetică, statistică 
şi informatică economică 
Három szak található ezen a területen: 
• Gazdasági kibernetika 
• Gazdasági informatika 
• Statisztika és gazdasági előrejelzés. 
 
GAZDASÁGI KIBERNETIKA 
CIBERNETICĂ ECONOMICĂ 
6 féléves képzés 
A kibernetika a komplex rendszerek irányításának logikai és matematikai alapú 
elmélete és gyakorlata. E szak felkészíti a hallgatókat a következő szakterületeken való 
tevékenységre: gazdasági informatika, gazdasági rendszerek ellenőrzésére alkalmas 
technikák, szimulálás, mikro- és makrogazdasági statisztikai analízis, matematikai 
modellek felhasználása banki és biztosítási területen, információs és kommunikációs 
technológiák. 

Alaptantárgyak: gazdasági matematika, statisztika, könyvelés, kereskedelmi jog, 
gazdasági informatika, állami pénzügy, marketing, makrogazdaság, mikrogazdaság. 

Választható tantárgyak: idegen nyelv (angol, német, francia), pedagógia, 
pszichológia. 

 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
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GAZDASÁGI INFORMATIKA 
INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
6 féléves képzés 
A gazdasági informatika szak ötvözi a gazdasági és az informatikai ismereteket, és 
mindkettőt egyenlő arányban szerepelteti tantervében, ezáltal növeli az itt végzett 
hallgatók elhelyezkedési esélyeit. 

Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
pénzügyi és gazdasági matematika, cégmenedzsment, a számvitel alapjai, vállalati 
pénzügyek, gazdasági informatika, gazdasági jog, a marketing alapjai, adatbázis-
kezelés, statisztika.  

Szaktantárgyak: algoritmusok és adatstruktúrák, operációs rendszerek, 
számítógép-hálózatok, programozási nyelvek, gazdaságban használt adatbázisok, 
grafika és internetprogramozás, szoftvertermékek tesztelése, informatikai rendszerek 
megalkotása és menedzselése, intelligens informatikai rendszerek, az internet 
használata az üzleti életben, integrált informatikai rendszerek. 

A szakág végzettjei mind a gazdaság, mind az informatika területén 
elhelyezkedhetnek mint az informatikában jártas közgazdászok, felsőfokú gazdasági 
háttérrel rendelkező informatikusok, gazdasági alkalmazásokra szakosodott 
programozók, tanárok és honlapok szerkesztőjeként, adatbázis-kezelőkként.  
 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
STATISZTIKA ÉS GAZDASÁGI ELŐREJELZÉS 
STATISTICĂ ŞI PREVIZIUNE ECONOMICĂ 
6 féléves képzés 
A szak végzettjei a gazdasági élet elemzői lehetnek, hiszen képesek elemezni és 
összefoglalni a statisztikai adatokat, hogy a közgazdászok rövid-, közép- és hosszú 
távú előrejelzések elkészítésekor felhasználhassák ezeket. Ez elősegíti a vállalatok 
üzleti terveinek kialakítását. 

Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
általános és gazdasági matematika, gazdasági informatika, gazdaságtörténet, közösségi 
pénzügyek, statisztika, tudományos kutatások metodológiája, általános menedzsment, 
marketing, nemzetközi gazdaságtan.  

Szakosodás utáni tantárgyak: a monetáris intézmények és mechanizmusok, 
biztosítások, pénzügyi matematika, gazdasági előrejelzések, adatok elemzése, pénzügyi 
elemzések, gazdasági modellezés, kronologikus sorozatok elemzése és előrejelzések, 
fogyasztói magatartás, demográfia. 

Elhelyezkedési területek: a vállalkozások és intézmények elemzési és előrejelzési 
részlege, bankok beruházási szolgáltatásokat nyújtó részlege, kereskedelmi és 
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piackutatással foglalkozó társaságok marketingrészlege, biztosítótársaságok statisztikai 
részlege, közintézmények, az Országos Statisztikai Hivatal. 
 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Könyvelés 
Contabilitate şi informatică de gestiune 
 
KÖNYVELÉS ÉS SZÁMVITELI INFORMATIKA 
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 
6 féléves képzés 
A szakon a következőkre készítik fel a hallgatókat: a számviteli szakfeladatok ellátása 
és irányítása, a költség- és önköltségszámítás, költséggazdálkodás korszerű 
módszereinek alkalmazása, valamint a szervezetek és vállalatok számviteli 
politikájának és rendjének kialakítása, a számítástechnika felhasználásával való 
fejlesztése.  

A szakmai törzsanyag első része általános alaptantárgyakból áll: matematika, az 
informatika alapjai, az áruismeret alapjai, adatbázis-kezelés, a marketing alapjai, 
politikai közgazdaságtan, birotika, a könyvelés alapjai, majd ezután szakosodnak a 
hallgatók a választott szakterületre.  

Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
pénzügyi és gazdasági matematika, cégmenedzsment, az áruismeret alapjai, a 
számvitel alapjai, pénzügyi számvitel, vállalati pénzügyek, gazdasági informatika, 
gazdasági jog, a marketing alapjai, adatbázis-kezelés, statisztika.  

Szaktantárgyak: menedzseri számvitel, pénzügyi helyzetek elméletben és 
gyakorlatban, pénzügyi ellenőrzés, hitelintézmények számvitele, alkalmazott 
számvitel, közintézmények számvitele, döntéshozatalt támogató informatikai 
rendszerek. 

A szak végzettjei elhelyezkedhetnek bármely államigazgatási intézménynél, 
termelő vagy szolgáltató cégnél. 
 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (részben magyar nyelven is) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Nagyváradi Egyetem 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 
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• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Közgazdaságtan 
Economie 
Hat szak található ezen a területen: 
• Agrár- és élelmiszeripari közgazdaságtan 
• Agrár-, élelmiszeripari és környezetgazdaság (Economia agroalimentară şi a mediului) 
• Általános közgazdaságtan 
• Általános közgazdaságtan és gazdasági kommunikáció (Economie generală şi comunicare 
economică) 
• Környezetgazdaság 
• Közgazdaságtan és üzleti gazdasági kommunikáció (Economie şi comunicare economică în 
afaceri) 
 
AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERIPARI KÖZGAZDASÁGTAN 
ECONOMIE AGROALIMENTARĂ 
6 féléves képzés 
A szakon képzett hallgatók tájékozottsági szintű élelmiszer-tudományi és élelmiszer-
mérnöki ismeretekkel, széles körű és korszerű gazdaság-tudományi alapismeretekkel 
rendelkeznek. Közgazdász képzettségük folytán képesek kisvállalkozások alapítására 
és a nagyvállalatok irányítási rendszerében különféle menedzseri munkakörök 
betöltésére. A mezőgazdasági alapozó ismeretek körében az élelmiszer-tudomány 
alapjaival (élelmiszer-kémia, élelmiszer-ipari mikrobiológia, anyag- és áruismeret, 
technológia stb.) ismerkednek meg a hallgatók. A diákok a európai uniós 
standardoknak megfelelő legújabb környezetvédelmi és élelmiszer-iparra vonatkozó 
szabályokat és gazdasági eljárásokat is elsajátíthatják. 

Alaptantárgyak: vállalat-gazdaságtan, gazdasági matematika, statisztika, 
könyvelés, kereskedelmi jog, informatika, állami pénzügy, agromarketing, 
makrogazdaság, mikrogazdaság, mezőgazdasági technológiák, menedzsment, 
ökológia, mezőgazdasági termesztés menedzsmentje, mezőgazdasági politika, 
agroélelmiszeri vállalkozások menedzsmentje, terület- és vidékfejlesztés. 

Választható tantárgyak: idegen nyelv, pedagógia, pszichológia, feldolgozás- és 
minőségmenedzsment, vidékszociológia, vidéki hitel és tőkepiacok, vidéki szövetkezet, 
hitelintézmények, élelmiszeráru és a felhasználó biztonsága, európai uniós jog, 
befektetés-menedzsment, statisztikai felmérések, ár és konkurencia, nemzetközi 
könyvvizsgálat, geopolitika, biztosítás a mezőgazdaságban, turisztikai marketing, 
európai intézmények és politikák, ökopolitika. 
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• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 
 
ÁLTALÁNOS KÖZGAZDASÁGTAN 
ECONOMIE GENERALĂ 
6 féléves képzés 
A szakon képzett közgazdászszakemberek alkalmasak a gazdasági területen elemző, 
oktató, kutató feladatok ellátására, a társadalmi, gazdasági folyamatok szakszerű 
elemzésére és értékelésére. A szakmai törzsanyag első része általános 
alaptantárgyakból áll: a matematika, az informatika alapjai, az áruismeret alapjai, 
adatbázis-kezelés, a marketing alapjai, politikai közgazdaságtan, birotika, a könyvelés 
alapjai. 

Alaptantárgyak: gazdasági matematika, statisztika, könyvelés, makrogazdaság, 
mikrogazdaság, gazdaságtörténet, kereskedelmi jog, pénzügy, tudományos kutatás 
metodológiája, pénzügy, Románia gazdasága, nemzetközi kereskedelmi jog, az 
Európai Unió gazdaságtana, gazdasági előrejelzések, monetáris intézmények és 
mechanizmusok. 

Választható tantárgyak: idegen nyelv, pedagógia, pszichológia, tudományos 
kutatás metodológiája. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya – Székelyudvarhelyi Képzési 
Központ (magyarul) 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
 
KÖRNYEZETGAZDASÁG 
ECONOMIA MEDIULUI 
6 féléves képzés 
Napjainkban az Európai Unió kiemelten foglalkozik a környezetvédelemmel, a 
környezetgazdálkodással és a régiófejlesztéssel. A környezetgazdaság szakon tanulók 
megismerkedhetnek az Unió régiófejlesztési politikájával, a környezeti problémák 
megoldásának módszereivel, az egyetem befejeztével pedig képesek lesznek részt 
venni a településmarketingben és -menedzsmentben. A közgazdaságtani alapképzés 
mellett az itt tanuló diákok széles körű betekintést nyernek a környezet- és 
társadalomtudomány különböző ágazataiba is. A szak végzettei környezetvédelmi 
hivataloknál, önkormányzatoknál, valamint vállalkozásoknál helyezkedhetnek el. 

Alaptantárgyak: matematika, fizika, vegytan, közgazdaságtan, könyvelés, 
pénzügyek, marketing, menedzsment, ökológia, agrárgazdaságtan, gazdasági és 
környezeti jog, informatika. 
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• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem (magyarul) 

Marketing 
Marketing 
 
MARKETING 
MARKETING 
6 féléves képzés 
A marketing a termék és felhasználó kapcsolatának tanulmányozásával (piackutatás, 
felhasználóbarát design és forma, termékminőség, eladási politikák/stratégiák) 
foglalkozik.  

Az alapképzést követően a hallgatók marketingpolitika (marketing stratégiák) vagy 
marketingkutatás (piackutatás) területekre szakosodhatnak. 

Alaptantárgyak: gazdasági matematika, statisztika, könyvelés, makrogazdaság, 
mikrogazdaság, kereskedelmi jog, menedzsment, pénzügy, marketing, marketing-
kutatások, informatikai marketingrendszerek, szolgáltatások gazdaságtana, szolgálta-
tások menedzsmentje, felhasználó pszichológiája, promóciós technikák. 

Választható tantárgyak: idegen nyelv, pedagógia, pszichológia, világgazdaság 
földrajza, politológia, európai gazdaságtan, Európa és az Európai Unió története, 
design és esztétika, áru szakértelem, marketingpolitikák, árulogisztika, vámpolitika, 
európai integrációs gazdaság. 

Elhelyezkedési lehetőségek: reklámügynökség, piackutató ügynökség, cégek 
marketingosztálya. 
 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Nagyváradi Egyetem 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 



Közgazdaság-tudományok 

 49

Menedzsment 
Management 
 
MENEDZSMENT 
MANAGEMENT 
Ezen szakág végzettje rendelkezik a munkapiacon szükséges rugalmassággal ahhoz, 
hogy alkalmazkodni tudjon a legkülönbözőbb piaci helyzetekhez. Elegendő 
ismereteket szerez ahhoz, hogy különböző piaci szereplőknél vezető szerepet 
tölthessen be. A szakirány végzettje képes lesz a törvények megértésére és helyes 
felhasználására a specifikusan menedzsmenthez tartozó kérdésekben, a tervek 
megvalósítására hasznos időn belül, az intézmények és szervezetek folyamatainak 
optimalizálására, saját vagy más személyek kis- és középvállalkozásainak elindítására 
és fejlesztésére, és mindez hozzájárul a számára ideális, kihívást jelentő munkakör 
megtalálásához.  

Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
pénzügyi és gazdasági matematika, cégmenedzsment, az áruismeret alapjai, a 
számvitel alapjai, pénzügyi számvitel, vállalati pénzügyek, gazdasági jog, a marketing 
alapjai, adatbázis-kezelés, statisztika, termelésmenedzsment, beruházásmenedzsment, 
szolgáltatásmenedzsment, kis és közepes vállalatok menedzsmentje, munkaerő-
menedzsment, humánerőforrás-menedzsment, materiális erőforrások menedzsmentje, 
minőségmenedzsment, gazdasági informatika, logisztika, marketingpolitikák, 
stratégiamenedzsment 

Választható tantárgyak: a fogyasztó magatartásának elemzése, stratégiatervezés, 
profiltervezés. 

Szakmai gyakorlatok, képzések: Az elméleti képzés mellett kötelező a cégeknél, 
vállalatoknál folytatott szakmai gyakorlat is, de emellett pályázatok útján külföldi 
tanulmányutak is biztosítanak tapasztalatszerzési lehetőségeket. 

Az egyetem befejezése után vállalatoknál gazdasági munkakörök mellett humán 
erőforrás, és tanácsadás területen helyezkedhatnek al a végzősök. 
 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresi Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya – Székelyudvarhelyi Képzési 
Központ (magyarul) 
• Nagyváradi Egyetem 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (magyarul tanulható) 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 
• Temesvári Nyugati Egyetem 
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Nemzetközi gazdaságtan és üzletek 
Economie şi afaceri internaţionale 
Három szak található ezen a területen jelenleg: 
• Nemzetközi gazdaságtan 
• Nemzetközi gazdaságtan és üzletek 
• Nemzetközi üzletek 
 
NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN 
ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ 
6 féléves képzés 
A hallgatók ezen a szakon a hagyományos közgazdaság alaptantárgyait tanulják, de 
egyrészt a kérdéseket nemzetközi szinten vizsgálják, nemzetközi intézmények 
működési folyamatait, döntéshozatalát, befolyását tanulmányozzák, másrészt pedig a 
képzés egésze idegen nyelven folyik. 

A szak végzettjei alkalmasak a legszélesebb értelemben vett gazdasági, társadalmi, 
kulturális, önkormányzati külkapcsolatok szervezésére, irányítására, valamint az 
európai integráció kormányzati, intézményi és vállalati szintű feladatainak ellátására. 

Alaptantárgyak: gazdasági matematika, statisztika, könyvelés, nemzetközi 
menedzsment, nemzetközi kereskedelmi jog, informatika, állami pénzügy, nemzetközi 
marketing, makrogazdaság, mikrogazdaság, két idegen nyelv, külkereskedelem, 
világgazdaság, világgazdaság földrajza, világgazdaság története, európai gazdaság, 
nemzetközi biztosítás. 

Választható tantárgyak: harmadik idegen nyelv (olasz, spanyol, orosz, japán), 
gazdaságtani elméletek, hitel és pénzügy, pedagógia, pszichológia, újságírás, 
közkapcsolatok, banki szolgáltatások és termékek. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
 
NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN ÉS ÜZLETEK 
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 
6 féléves képzés 
Lásd a Nemzetközi gazdaságtan és a Nemzetközi üzletek szakok leírását. 
 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 
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NEMZETKÖZI ÜZLETEK 
AFACERI INTERNAŢIONALE 
6 féléves képzés 
A szak célkitűzése, hogy magas szintű nemzetközi gazdaságtani és pénzügyi 
ismeretekkel rendelkező szakembereket képezzen, és ezáltal könnyebbé tegye 
elhelyezkedésüket is. 

A nemzetközi üzletek végzettjei számára a legtöbb állásajánlat a külföldi 
érdekeltségű hazai cégektől, a biztosítócégektől vagy a külföldi piacon jelen levő 
szolgáltatásokat nyújtó cégektől érkezik.  

Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
pénzügyi és gazdasági matematika, cégmenedzsment, az áruismeret alapjai, a 
számvitel alapjai, pénzügyi számvitel, vállalati pénzügyek, gazdasági informatika, 
gazdasági jog, marketing alapjai, adatbázis-kezelés, statisztika 

Választható tantárgyak: nemzetközi gazdasági tranzakciók, nemzetközi 
közgazdaságtan, nemzetközi menedzsment, nemzetközi turizmus, nemzetközi 
marketing, logisztikai menedzsment, nemzetközi befektetések, pénzügyi piacok. 
 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 

Pénzügy 
Finanţe 
 
PÉNZÜGY ÉS BANKOK 
FINANŢE ŞI BĂNCI 
6 féléves képzés 
A szakon képzettek alkalmasak bármilyen pénzügyi terület gazdasági, szervező-
irányító és elemző tevékenységeinek ellátására. Ismerik és használják a közgazdasági-
pénzügyi-banki nyelvezetet, mely lehetővé teszi számára a szóbeli és írásbeli 
kommunikációt. Feldolgozzák és kezelik a pénzügyi-banki információt, elvégzik a 
pénzügyi és banki intézményekre jellemző specifikus műveleteket, összehangolják a 
pénzügyi-banki ellenőrzéseket végező csapatok munkáját, használják a statisztikai 
matematika eszközeit, alkalmazzák a pénzügyi menedzsmenti döntéseket. Szakmai 
ismereteiket a cégmenedzsment, biztosítások, számvitel, könyvelés, áruforgalom, banki 
könyvelés, pénzügyi ellenőrzés, internetes üzletkötés, vállalati pénzügyek, nemzetközi 
pénzügyi kapcsolatok, számítógépes alkalmazások területeiről szerzik. A szak 
végzettjei elsősorban pénzügyi intézményekben helyezkedhetnek el, de pénzügyi 
feladatokat láthatnak el vagy pénzügyi tanácsadóként dolgozhatnak bármely 
államigazgatási intézménynél, termelő vagy szolgáltató cégnél. 
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Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
pénzügyi és gazdasági matematika, cégmenedzsment, az áruismeret alapjai, a 
számvitel alapjai, pénzügyi számvitel, vállalati pénzügyek, gazdasági informatika, 
gazdasági jog, a marketing alapjai, adatbázis-kezelés, statisztika. 

Szakosodás utáni tantárgyak: monetáris intézmények és mechanizmusok, banki 
technika, pénzügyi piacok, beruházási projektek felmérése és támogatása, pénzügyi 
analízis, pénzügyi-banki marketing, pénzügyi és banki menedzsment, biztosítások, 
nemzetközi pénzügyek. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven is) 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Nagyváradi Egyetem 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 
• Temesvári Nyugati Tudományegyetem 

Üzletkötő 
Administrarea afacerilor 
Hat szak található ezen a területen: 
• A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana 
• A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana és minőségmenedzs-
ment  
• Áruismeret és minőségmenedzsment 
• Üzletkötő 
• Üzletkötő – idegen nyelvű képzés 
• Vállalat-gazdaságtan. 
 
A KERESKEDELEM, A TURIZMUS 
ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK GAZDASÁGTANA  
ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR 
6 féléves képzés 
A szakon képzettek rendelkeznek mindazokkal a korszerű elméleti ismeretekkel és 
készségekkel, amelyek a turizmus és a szállásadás valamennyi területén jelentkező 
üzleti és nonprofit tevékenységekkel összefüggő folyamatok tervezéséhez, 
szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges. 

A szakmai törzsanyagot a marketing, az üzleti kommunikáció, illetve a turizmus 
fontosabb területei képezik, a további közgazdaságtani ismereteket a hallgatók a 
szakképzéshez közvetlenül kapcsolódó tárgyak (számvitel, mérlegelemzés, 
projektmenedzsment, kontrolling, vállalati pénzügyek, az idegenvezetés módszertana, 
a környezet- és tájvédelem, turizmusföldrajz) keretein belül sajátítják el. 
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A szak végzettjei elhelyezkedhetnek különféle üzleti vagy nonprofit turisztikai 
szervezeteknél. 

Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
pénzügyi és gazdasági matematika, cégmenedzsment, az áruismeret alapjai, a 
számvitel alapjai, pénzügyi számvitel, vállalati pénzügyek, gazdasági informatika, 
gazdasági jog, marketing alapjai, adatbázis-kezelés, statisztika. 

Szaktantárgyak: fogyasztói magatartás, marketingkutatások, szolgáltatások 
menedzsmentje, kereskedelmi gazdaságtan, marketingpolitikák, szolgáltatások 
marketingje, menedzsment a kereskedelemben és turizmusban, marketing a 
turizmusban, biztosítások. 

 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Brassói Transilvania Egyetem 
• Nagyváradi Egyetem 
• Petru Maior Egyetem, Marosvásárhely 
 
A KERESKEDELEM, A TURIZMUS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK 
GAZDASÁGTANA ÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT  
ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI, SERVICIILOR 
ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
6 féléves képzés 
 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (magyar nyelvű képzés) 
 
ÁRUISMERET ÉS MINŐSÉGMENEDZSMENT 
MERCEOLOGIE ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII 
6 féléves képzés 
A kereskedelem szak egyik ága, ami az emberi szükségletek és az áruk piacának 
kapcsolatát, az emberi választások racionalitásának tanulmányozását foglalja magába. 

Alaptantárgyak: gazdasági matematika, statisztika, könyvelés, makrogazdaság, 
mikrogazdaság, kereskedelmi jog, általános áruismeret, áruanalízis, élelmiszeri áruk 
ismerete, minőségmenedzsment, informatika, import-export áruk minősége, 
turisztikai-sport áruk, áruesztétika, a minőség biztosítása és a felhasználó védelme. 

Választható tantárgyak: idegen nyelv, pedagógia, pszichológia. 
 

• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
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ÜZLETKÖTŐ  
ADMINISTRAREA AFACERILOR 
6 féléves képzés 
A hallgatók átfogó tudást szereznek a gazdasági vállalatok, cégek ügyleteinek 
lebonyolításához szükséges gazdasági, jogi, kommunikációs, valamint pénzügyi 
ismeretek terén. A hallgatók az első évben alapozó jellegű ismerteket szereznek a 
közgazdaságtani alapismeretek, a matematikai, informatikai, jogi alapismeretek 
területéről. A hangsúly inkább a gyakorlati képzésen van 

Alaptantárgyak: gazdasági matematika, statisztika, könyvelés, vállalat-
gazdaságtan, business menedzsment, kereskedelmi jog, informatika, állami pénzügy, 
marketing, makrogazdaság, mikrogazdaság, idegen nyelvek, külkereskedelem, 
közkapcsolatok. 

Szaktantárgyak: gazdaságtani elméletek, hitel és pénzügy, pedagógia, a vállalati 
menedzsment, a minőségirányítás, kommunikációs technikák, projektmenedzsment, 
erőforrás-elemzés, tárgyalás-technika. 

A szak végzettjei elhelyezkedhetnek állami közigazgatási szerveknél, helyi 
önkormányzatoknál, multinacionális cégeknél, biztosítótársaságoknál, szolgáltató vagy 
termelő cégeknél, vállalatoknál. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 
ÜZLETKÖTŐI – IDEGEN NYELVŰ KÉPZÉS 
ADMINISTRAREA AFACERILOR – ÎN LIMBI STRĂINE 
6 féléves képzés 
A képzés jelenleg angol, francia és német nyelven folyik. Minden tantárgyat az illető 
választott nyelven tanítanak, ami a szak általános gazdaságtani jellege mellett is 
megkönnyíti az elhelyezkedést. A szakosodásnak megfelelő idegen nyelv magas szintű 
ismerete mellett egy második idegen nyelv gazdasági nyelvezetét is oktatják. A 
tantervben szerepel a kötelező szakmai gyakorlat, utolsó év második szemeszterében, 
melyet a diákok cégeknél vagy bankoknál teljesíthetnek, ez a későbbi munkavállalás 
szempontjából hasznos.  

A külföldi munkavállalás esélyeit nemcsak a három idegen nyelv ismerete növeli, 
hanem az a tény is, hogy az Európai Unión belül ez nagyon népszerű szaknak számít. 

Alaptantárgyak: gazdasági matematika, statisztika, könyvelés, vállalat-
gazdaságtan, business menedzsment, kereskedelmi jog, informatika, állami pénzügy, 
marketing, makrogazdaság, mikrogazdaság, idegen nyelvek, külkereskedelem, 
közkapcsoltatok. 

Választható tantárgyak: harmadik idegen nyelv (olasz, spanyol, orosz, japán), 
gazdaságtani elméletek, hitel és pénzügy, pedagógia, marketing. 
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• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
 
VÁLLALAT-GAZDASÁGTAN  
ECONOMIA FIRMEI/ECONOMIA ÎNTREPRINDERII* 
6 féléves képzés 
A szak célkitűzése, hogy a hallgatók megtanulják többek között a termelés optimális 
megszervezését, a vállalkozás belső folyamatainak felismerését, a vállalat gazdasági 
szerepének kutatását makrogazdasági kontextusban, a vállalkozásra vonatkozó 
törvényeket, menedzserként az intézmény arculatához való gyors alkalmazkodást, az 
ipari és menedzseri logisztikát, a szervezetek és intézmények folyamatainak a 
optimalizálási folyamataiban való részvételét és megértését.  

Alaptantárgyak: mikro- és makrogazdaság, az Európai Unió gazdaságtana, 
pénzügyi és gazdasági matematika, cégmenedzsment, az áruismeret alapjai, a 
számvitel alapjai, pénzügyi számvitel, vállalati pénzügyek, gazdasági informatika, 
gazdasági jog, a marketing alapjai, adatbázis-kezelés, statisztika.  

Szaktantárgyak: vállalat-gazdaságtan, beruházások és kockázatok, menedzseri 
számvitel, nemzetközi menedzsment, logisztika, közösségi jog, nemzetközi marketing, 
pénzügyi elemzések, stratégiai marketing, termelésmenedzsment, humánerőforrás-
menedzsment, pénzügyi piacok, nemzetközi pénzügyek. 

A szak végzettjei leggyakrabban multinacionális cégek alkalmazottjaiként 
helyezkednek el. 

 
• Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem, Jászvásár 
• Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (magyar nyelven tanulható az egyetem 
sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán)  
• Bukaresti Közgazdaság-tudományi Akadémia 

                                                 
* Az szak első román megnevezése szerepel a hivatalos szakjegyzékben, az egyetemeknél azonban 
néhány helyen a másodikat használják. 




