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Alapító Rektor köszöntő szavai

„A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség a tudás megszerzésére”
Kedves Érdeklődő!
Örömmel tölt el, hogy rátalált erre a prospektusra, mert ez az jelenti, hogy számít ránk felsőfokú tanulmányai megtervezésében. Remélem sok hasznos
és érdekes információt tudunk nyújtani, amelyek segítenek dönteni a Főiskola mellett.
A Tomori Pál Főiskola működési modelljének kialakítása során kiemelt szempontként szerepel - a magas szintű képzési színvonal mellett - a hallgatói
életminőségre való odafigyelés is. A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség a tudás megszerzésére, de a tanulás folyamata egyénenként változik.
Nekünk fontos, hogy senki se érezze magát „tizenkettő egy tucatnak”. Próbálunk odafigyelni mindenkire, és lehetővé tenni, hogy a legtöbbet, legjobbat
hozza ki magából. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók körében jó kapcsolatok alakulhassanak ki, amelynek egyik legfőbb eszköze a kis létszámmal
indított csoportok. Ez támogatja a közvetlenebb oktató-hallgató viszonyt is.
A Főiskola oktatógárdája Magyarország legjobbjai között foglal helyet. Az országos rangsorokban kifejezetten előkelő helyen szerepelünk a tudományos fokozattal rendelkező oktatók különféle mérőszámai tekintetében a saját kategóriánkban a felsőoktatási intézmények palettáján. Pár oldalt lapozva megértheti, hogy miért előnyös ez Önnek.
A - MAB által akkreditált - képzéseink túlnyomó többsége a közgazdaságtan területéhez tartozik, de az intézmény képviselteti magát a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány területén is. Képzési helyszíneink: Budapest, XXII. (a Campona bevásárlóközpont/ MO mellett) és Kecskemét. Az adott
félévben indított képzéseinkről részletesen a honlapunkon, és www.felvi.hu-n tájékozódhat.
A Főiskola legfontosabb célkitűzése, hogy képes legyen a különböző emberi értékeket elfogadó és abból a legjobbat kihozni képes felsőoktatást nyújtani.
Dr. Meszlényi Rózsa
Alapító Rektor Emerita

A képzéseink dióhéjban
A Tomori Pál Főiskola három tudományterületen kínál képzést:

Gazdálkodástudomány
 Gazdálkodási és menedzsment (BA);
 Pénzügy és számvitel (BA) ,
 Nemzetközi gazdálkodás (BA);

Bölcsészettudomány



Szabad Bölcsészet

Társadalomtudomány

 Nemzetközi tanulmányok

 Gazdálkodási és menedzsment (FOKSZ)
 Pénzügy és számvitel (FOKSZ)
 Logisztikai és szállítmányozási menedzser
 Gazdaságvédelmi szakközgazdász/szakreferens
 Köszbeszerzési mendzsment/közbeszerzési szakközgazdász

Nappali vagy levelező képzés?
A nappali, azaz teljes idejű képzést azoknak ajánljuk, akik a képzés teljes időtartama alatt alapvetően a képzésükre kívánnak koncentrálni.
A levelezős képzés, más nevén részidős képzés elsősorban azoknak megfontolandó, aki a tanulmányaik végzése mellett dolgoznak,
vagy dolgozni szeretnének. A levelezős órák pénteken és szombaton vannak megtartva, egy félévben 5-6 alkalommal. A két képzési forma közötti különbség az előadások és tanórák gyakoriságában van, a számonkért tudásanyag megegyezik mindkét képzési
forma esetében. Ám érdemes megjegyezni, hogy intézményünkben ugyanazon oktatók tanítanak mind a nappali, mind a levelező
tagozaton, így az „átjárhatóság” biztosított: nappalisként lehet levelezős hétvégén órát ismételni, pótolni...

Lifelong learning
Az életkor nem számít, csak az akarat.
A TPF elkötelezett a az élethosszig tartó tanulás elve mellett és minden korosztályt
örömmel fogadunk. Az egész életen át tartó tanulás Főiskolánkon elérhető lehetőségeinek keretrendszerét a munkaerő-piaci igényekre alapozott graduális képzési
kínálatra épülő szakirányú továbbképzések, rövidebb időtartamú szakmai képzések
kínálata alkotja.
Az élettapasztalat a tanulás során is előny, mert a tanulás során az addig megszerzett tapasztalat is hasznosul. Az agy az új információk feldolgozása során kiegészíti
a hallottakat, látottakat egyes élet helyzetekben szerzett élményekkel. Ez segít a
tudásanyag elsajátításában és szakszerű megismerésében.
A Lifelong learning lehetőség új képzettség megszerzésére, vagy a meglévő kiegészítésére, esetleg szinten tartására. Az idősebb hallgatók által hozott tapasztalatok
a fiatalabbak is segítik és a TPF hallgatói közösségének az értékét növelik.
A TPF a másoddiplomás képzéseit kifejezetten a szakmájukban már elhelyezkedettek számára ajánlja. Ám alapképzéseink is ugyanúgy nyitva állnak és kizárólag a
hallgató elkötelezettségétől és idejétől függ, hogy nappalin vagy levelezős képzésben kívánja teljesíteni a képzést.
Ha a hallgató már rendelkezik munkatapasztalattal, akkor a szakmai gyakorlat
(nem mindenki képzésnél kell szakmai gyakorlatot teljesíteni ) teljesítése is sokkal
könnyebb, mert a megszerzett szakmai tapasztalat beszámít a képzésbe. Ezzel
kapcsolatosan részletesen a Tanulmányi Osztály tud felvilágosítást adni.

Mit jelent a lifelong learning:
Az élethosszig tartó tanulás az egész életet végigkísérő
tanulási lehetőségek biztosítását, az emberi önnevelő,
önoktató, önképző képesség fejlődésének elősegítését
jelenti.

Képzések

G AZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT (BA)

Információ a szakról:
Időtartam: 6+1 félév, amelyből a „+1” a szakmai gyakorlat félévét jelenti.
Specializációk: Kis– és középvállalkozások menedzsmentje,
Régiófejlesztés, Logisztika

A szak arra készít fel, hogy megszerezzük azokat az elengedhetetlenül fontos, alapvető ismereteket, amelyek a gazdaság világában való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek. Saját vállalkozást
szeretne indítani? Vagy a már meglévőt jobban menedzserelni?
Akkor ezt a szakot Önnek találták ki.
Amiről ismereteket lehet szerezni: a közgazdaságtan alapjai; a
magyar és a világgazdaság folyamatai és az érvényesülő trendek; adózási szabályok; számviteli és pénzügyi alapok; gazdasági jog; pályázati rendszer.
Ezen tudás birtoklása adja meg azokat az alapokat, amelynek
elsajátítását követően már bátran bele lehet vágni egy saját
vállalkozás felépítésébe, vagy egy meglévő továbbvitelébe. A
szak egyben általános rálátást ad a gazdasági folyamatokra, így
akkor is hasznos, ha a gazdasági élet más területein kíván boldogulni. Olyan univerzális tudást lehet szerezni, amely a mai kor
piacgazdaságára épülő világában az általános műveltség alapját
jelenti.
Önköltség

Nappali tagozat
magyar nyelven

Nappali tagozat
angol nyelven

Levelező tagozat
magyar nyelven

Budapest

190 000 Ft

250 000 Ft

175 000 Ft

Kecskemét

190 000 Ft

-

175 000 Ft

P ÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL (BA)

Információ a szakról:
Időtartam: 6+1 félév, amelyből a „+1” a szakmai gyakorlat félévét jelenti.
Specializációk: Pénzügy, Számvitel

A piac szereplői számára mindig is nélkülözhetetlen volt, hogy a döntéseik megalapozása érdekében a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről, valamint azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésükre. Ahogy az is fontos, hogy a
hatályos adózási szabályokkal tisztában legyenek.
A pénzügyi és számviteli tudás a gazdaság monetáris és reálszférájába egyaránt
betekintést nyújt. Olyan elengedhetetlen ismereteket ad, amelyek az adott gazdasági
tevékenység folyamatos értékelését, eredményességének megállapítását teszik
lehetővé, továbbá megfelelő előképzettséget ad a kötelező pénzügyi bevallások és a
számviteli törvény szerinti beszámolók elkészítéséhez.
A pénzügyi ismeretek segítségével átláthatóvá válik a bankrendszer működése, az
egyes pénzügyi szolgáltatások, és nem utolsó sorban az adózási szabályok rendszere
is.
A számvitel ismeretek a vállalkozásnál lezajlott gazdasági események bizonylatai
kezelésének a rendjével ismerteti meg a hallgatót és elengedhetetlen tudást közvetít
egy főkönyvi kivonat, majd a gazdasági tevékenységről készítendő éves beszámolók
összeállításához, értelmezéséhez.
Később, amennyiben könyvviteli szolgáltatásokat kíván nyújtani a gazdaság szereplőinek, akkor ajánljuk ezt a szakot választani, ugyanis ezen a szakon szerezhetők
meg leginkább azon alapvető ismeretek, amelyek alapján mérlegképes könyvelői
szakképesítést szerezhetsz – hiszen könyvelőre minden cégnek szüksége van. Egy
könyvelőnek nemcsak a könyvvitelhez kell érteni, hanem a pénzügyekhez is! Ugyanez igaz a számviteli és pénzügy ellenőrzés területén dolgozókra.
Önköltség

Nappali tagozat
magyar nyelven

Nappali tagozat
angol nyelven

Levelező tagozat
magyar nyelven

Budapest

190 000 Ft

-

175 000 Ft

Kecskemét

190 000 Ft

-

175 000 Ft

N EMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA)

Információ a szakról:
Időtartam: 6+1 félév, amelyből a „+1” a szakmai gyakorlat félévét jelenti.
Specializáció: Nemzetközi logisztika

Érdeklik a nemzetközi kereskedelmi ügyletek? Tudni szeretné, hogy
a világkereskedelemben mi, miért van? Ismerni szeretni a globális
piacok szabályait? Érteni szeretné, hogy a „Made in China” miért
nem csak a termék helyét jelöli, de a globális logisztika egyik mozgatója is? Esetleg saját vállalkozásával szeretne kilépni Magyarország határain kívülre?
Ha csak egyre is „igen” a válasz, akkor Önnek a Nemzetközi gazdálkodás alapszakunkra kell jelentkeznie!
Itt megismeri a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi szervezeteket, az Európai Unió kereskedelmi tevékenységét, a nemzetközi
kereskedelmi egyezményeket, a nemzetközi gazdasági jogot.
Célunk, hogy ne csak megismerje, hanem meg is értse a nemzetközi
gazdaság működését. Ha nemzetközi cégnél szeretne karriert kezdeni,
vagy a nemzetközi színtéren tervez munkát vállalni, ezen szak tudásanyaga lesz a belépő. A megszerzett ismeretek például egy nemzetközi
adásvételi szerződés megkötésénél is hasznosnak bizonyulnak.
Önköltség

Nappali tagozat
magyar nyelven

Nappali tagozat
angol nyelven

Levelező tagozat
magyar nyelven

Budapest

190 000 Ft

250 000 Ft

175 000 Ft

Kecskemét

190 000 Ft

-

175 000 Ft

N EMZETKÖZI T ANULMÁNYOK (BA)

A közigazgatásban vagy a civil szektorban dolgozik? Vagy ott szeretne elhelyezkedni? A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szakkal megnőnek az esélyei.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági,
jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai
integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami és a nonprofit szektorban, a
helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél.
Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértők képesek:
- a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek alapján a nemzetközi életben
való tájékozódásra;
- a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára;
- az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó információk alkalmazására.
Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértők alkalmasak:
- minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására;
- az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál,
gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból
származó feladatok ellátására;
- az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére.

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel,

Információ a szakról:

Önköltség

Nappali tagozat
magyar nyelven

Nappali tagozat
angol nyelven

Levelező tagozat
magyar nyelven

Időtartam: 6 félév

Tomori Pál Főiskola
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Budapest

190 000 Ft

-

175 000 Ft

Kecskemét

190 000 Ft

-

175 000 Ft

S ZABAD BÖLCSÉSZET (BA)

Információ a szakról:

A szakon tanulóknak lehetőségük nyílik többféle szempontból is megismerkedni a mai civilizáció kialakulásának menetével, és képesek jelenségeinek
sokrétű értelmezésére és kezelésére.
A szak sajátossága egy olyan sokrétű ember- és társadalomismereti tudás
átadása, amely nemcsak információt jelent a hallgatóink számra, de a logikai
és analitikus gondolkodás elsajátításának készségét is nyújtja. Ezáltal a hallgatóink nemcsak sokrétű tudásra tesznek szert, de intelligenciaszintjük emelkedése révén nagyobb eséllyel lesznek képesek mind az élethosszig tartó
tanulás folyamatában való sikeres részvételre, mind pedig egyéni életvitelükben felmerülő kihívások kezelésére.
A szak célja elméletileg és tudományosan megalapozott, de a gyakorlati
életben hasznosítható tudás átadása. Tantárgyaink többsége eszmetörténeti
háttérrel a mai társadalmi és civilizációs problémákra koncentrál, azok kialakulásának gyökereit, megnyilvánulásának lényegét, és a lehetséges megoldási módjait veszi sorra.
A szak tantárgyi struktúrája – végzett hallgatóink munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében - a bölcsészettudományi tárgyakat kiegészítve, számos kommunikációs, pszichológiai, az emberi kreativitás lehetőségeit és
képességét vizsgáló, valamint gazdasági és vállalkozási ismereteket nyújtó
tárgyat is magában foglal. Tanáraink a hazai és nemzetközi tudományos élet
elismert tagjai, a hallgatóink körében nagy népszerűséggel rendelkeznek,
óráikat, foglalkozásaikat interaktívan, a hallgatók bevonásával tartják.
Önköltség

Nappali tagozat
magyar nyelven

Nappali tagozat
angol nyelven

Levelező tagozat
magyar nyelven

Időtartam: 6 félév
Specializáció: Művészettröténet

Budapest

190 000 Ft

250 000 Ft

175 000 Ft

Kecskemét

190 000 Ft

-

175 000 Ft

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOK
A Gazdálkodási és menedzsment (FOKSZ) szak a felsőoktatási szakképzés
célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás
birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakorlati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási
gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó
jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi
feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában
vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének
módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival.
Pénzügy és számvitel (FOKSZ) szak szakirányain adott intézménytípusok
működési sajátosságaival, valamint nyilvántartási-könyvelési feladataival
ismerkednek meg a részt vevők.
Pénzintézeti szakirányon olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása,
amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó
piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt;
Vállalkozási szakirányok. akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati –
szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellátására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáskezelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készítésében való részvételre.

Információk a szakról:
Időtartam: 3+1 félév, amelyből a +1 a szakmai gyakorlat félévét
jelenti.
Szakirányok: lásd az előző és jelen oldalon az egyes FOKSZ szakok
leírásánál.

Önköltség

Nappali tagozat

Levelező tagozat

Budapest

140.000,- Ft/Félév

135.000,- Ft/félév

Kecskemét

140.000,- Ft/Félév

135.000,- Ft/Félév

M I IS A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS ?
A régi felsőfokú szakképzési (FSZ) szakokat 2012 szeptemberétől felváltották a
felsőoktatási szakképzési (FOKSZ) szakok. Az új típusú képzések folytatásának
jogát – ellentétben az FSZ-szel képzésekkel - kizárólag a felsőoktatási intézmények kapták meg. A FOKSZ képzéseknél cél és követelmény, hogy a tantervük
igen szorosan igazodjék az alapképzési (BA) szakokéhoz és a munkaerőpiaci
követelményekhez. Ezt a kötődést jól kifejezi a szakok neve is, hiszen ezeket
ugyanúgy nevezzük, mint az alapképzési szakokat. Főiskolánkon három FOKSZ
képzés került akkreditálásra: a Gazdálkodási és menedzsment, a Nemzetközi
gazdálkodási, valamint a Pénzügy és számvitel. Az alapképzési szakok és a
FOKSZ szakok szoros kötődése abban is kifejeződik, hogy a FOKSZ szakon megszerzett kreditek legalább 75%-át be kell számítani a befogadó alapképzési
szakra. Ez azt jelenti, hogy aki egy ilyen szakot elvégez, bizton tudhatja, hogy
az alapképzési szakon az első 90 kreditpontját megszerezte.
Az új szakcsoport létrehozásával egyébként hazánk igazodott ahhoz az európai
normához, amely a 2 éves felsőfokú képzéseken végzőket is felsőfokú végzettségűként definiálja.
2017-ben megváltoztak a képzés kimeneti követelményei, nyelvvizsga nélkül
átvehető az oklevél.

Ki nek aj á n lj u k:

A szakok mindazok számára ajánlhatóak, akik rövid idő alatt szeretnének
piacképes végzettséget szerezni, de nem zárják annak a lehetőségét,
hogy később diplomát is szerezzenek, illetve nyelvvizsga nélkül szeretnék
lezárni tanulmányaikat.

Tomori Pál Főiskola
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L OGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Önköltségtérítés összege:

A képzés célja olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező logisztikai és szállítmányozási menedzserek képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik
birtokában képesek:

összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó
kiegészítő tevékenység megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására;

Levelező tagozaton Budapest:en: 155.000,- Ft/félév



I nfo r m ác ió k a k épz és rő l:
A képzés ideje: 2 félév
A képzésre közgazdasági és nem közgazdasági alapdiplomával egyaránt lehet jelentkezmi.

az ipari-termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározás, szállítás, csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.

Cél, hogy a leendő logisztikai és szállítmányozási menedzserek a fenti
feladatok ellátásakor képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok
pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és
financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati, szervezeti rendszerben a tevékenység helyét és figyelemmel legyenek a jogi
környezetből származó befolyásoló tényezőkre is. A végzett logisztikai
és szállítmányozási menedzserek képesítésük alapján alkalmasak
legyenek szállítmányozási, fuvarozó és logisztikai cégek közép és felső
vezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek legyenek a funkció
és a vállalkozás gazdasági irányítására.

G AZDASÉGVÉDELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

I nfo r m ác ió k a k épz és rő l:
A képzés ideje: Közgazdasági alapdiploma esetén 2 félév, ez esetben az oklevél megnevezése
Gazdaságvédelmi szakközgazdász.
Nem közgazdasági alapdiploma esetén 3 félév, ez esetben az oklevél megnevezése Gazdaságvédelmi szakreferens.
Önköltségtérítés összege:
Levelező tagozaton Budapesten: 155.000,- Ft/félév

A képzés célja olyan gazdaságvédelmi ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik a megfelelő
szakmai háttér birtokában képesek:

eredményesen felderíteni és fellépni a gazdaság működését
veszélyeztető szervezetekkel, cselekményekkel szemben;

felmérni a szervezett bűnözés, a gazdasági bűnözés, a korrupció, a gazdasági bűncselekmények, stb. mikro- és makrogazdasági hatását, és tisztában vannak az ezek elleni fellépés fontosságával és eszköztárával.
A fenti célok teljesíthetősége érdekében a hallgatók elsőként pénz- és
tőkepiaci ismeretekre, pénzügyi ellenőrzésre és kontrollingra alapozott
gazdasági ellenőrzési ismereteket sajátítanak el. Majd ezt követően
betekintést kapnak a büntetőjog, büntetőeljárások rendszere, kriminológia, kriminalisztika, igazságügyi pszichológia, kriminál-taktika tárgykörökbe. Végül a gazdasági és a gazdaságvédelmi ismeretek szintéziseként elsajátítják a gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzőit, a
szervezett bűnözés gazdasági aspektusait, a statisztikai bűnelemzést,
a korrupció gazdasági vetületeit, a pénzmosás elleni küzdelem lehetőségeit és a gazdasági társaságokkal szemben alkalmazható büntetőjogi szankciókat.
A szakirányú továbbképzési szakról kikerülő hallgatók képesek lesznek akár a versenyszférában, akár a közigazgatásban eredményesen
felderíteni a gazdasági bűncselekményeket, szervezetüket védelemmel
ellátni ezen cselekményekkel szemben, illetve adott ügyek esetében a
szankcionáló intézkedések megindítására, menedzselésére.

K ÖZBESZERZÉSI MENEDZSMENT /
KÖZBESZERZÉSI SZAKKÖZGAZDÁSZ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
I nfo r m ác iók a k épz és rő l:

A képzés ideje: 2 félév
A szakra mind közgadasági, mind nem közgazdasági alapdiplomával lehet jelentkezni.

A szakirányú továbbképzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy
tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű
közbeszerzési tudással.
A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét
szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben
érdekelt és a célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul.
A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalására.

Önköltségtérítés összege:
Levelező tagozaton Budapesten: 155.000,- Ft/félév

Idegen nyelvű
képzések, külföldi
kapcsolatok

Idegen nyelvű képzéseink
Miért érdemes megfontolni az idegen nyelvű képzést:

Orosz nyelven kínált képzésünk:

Napjaink globalizálódott gazdasági-üzleti életében az anyanyelvünk
mellett egy idegen nyelv ismerete elengedhetetlen. A Főiskola felkészült tanárokkal oktatja angol nyelvű képzéseit, amelyen nemzetközi
hallgatók is részt vesznek. Így a hallgatók a képzések nyelvi követelményét sikeresen teljesítsék, már a főiskolai éveik alatt.
Amennyiben azt tervezi, hogy külföldön is szerencsét próbál a diploma megszerzését követően, az idegen nyelven tartott képzéseinket
Önnek találták ki.

Nemzetközi tanulmányok (BA).

Időtartam: Megegyeznek a magyar nyelvű képzéseknél írtakkal
Szakirányok: Megegyeznek a magyar nyelvű képzéseknél írtakkal

Angol nyelven kínált képzéseink:
Nemzetközi gazdálkodás (BA),
Nemzetközi tanulmányok (BA),
Gazdálkodás és menedzsment (BA)

Önköltségtérítés

Nappali szak

Gazdálkodás és menedzsment (BA)

250 000 Ft

Nemzetközi tanulmányok (BA)

250 000 Ft

Nemzetközi gazdálkodás (BA),

250 000 Ft

ERASMUS: tanulj külföldön!
Egy remek lehetőség a jövődre nézve!
Nálunk is lehetőség van részt venni az ERASMUS programban, amelynek
keretében a tanulmányait egy féléven keresztül külföldi felsőoktatási
intézményben teljesíti. A külföldi partnerintézményben megszerzett tudásod bele számít a tanulmányaidba, így emiatt a képzési időd sem lesz
hosszabb.
A nyelvi ismeretek megszerzésére nincs ennél jobb lehetőség.
Az ERASMUS programon kívül számos külföldi, köztük EU-s és az Oroszországi Föderációban található felsőoktatási intézménnyel állunk kapcsolatban, közülük többel együttműködési megállapodást is kötöttünk közös
oktatás és kutatás témájában.

A Főiskola külföldi ERASMUS partnerintézményei:







Artesis Hogeschool Antwerpen (Belgium)
Nyitrai Egytem (Szlovákia)
West University of Timisoara (Románia)
Presovká Univerzita (Szlovákia)
Okan University Istanbul (Törökország)
Państwowa wyższa szkola zawodowa w Nowym Saczu
(Lengyelország)

Az oktatáson túl — Érezd jól magad
A Főiskola számos rendezvényt szervez a hallgatóknak, amelyek a hallgató tudásának bővítését
célozzák meg, oly módon, hogy más perspektívából mutatják be az általuk tanult tárgyakat.
Ezen túl pedig kizárólag az Ön döntése, hogyan tölti el a főiskolai éveidet. Mi megadjuk a lehetőséget, hogy a főiskolai évek szakmai tudása alapját adják. A Főiskola képzési helyei nagyszerű
lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódára és a szórakozásra. A főiskola nemztközi hallgatói közössége sokszínű és befogadó, mindig lesz valami lehetősége arra, hogy egy kicsit „leeresz” a
fárasztó tanórák után,.

A Polányi Károly Szakkollégium
A Főiskola budapesti kollégiumában szakkollégium működik. A szakkollégiumba felvételt
nyert hallgatóknak lehetőségük van a tudományos munkájuk elmélyítésére, amely a Főiskola
elvégzését követően nagyon hasznos lehet. Ha mesterszakon kíván továbbtanulni, akkor az itt
megszerzett plusztudást még jobban tudod majd kamatoztatni. A munkaerőpiacon való megjelenéskor ez pedig egy olyan többletet jelenthet, amely az Ön javára döntheti el egy állás megszerzését.

Tanulmányi versenyek
A szakkollégiumhoz szorosan kapcsolódnak a tudományos munkák és az ezzel kapcsolatos megmérettetések is. Természetesen mi is megteremtjük annak a lehetőségét, hogy képességeit
elismert oktatóink által fejlessze és akár országos konferenciákon mérd össze a tudásodat más
felsőoktatási intézmények hallgatóival. Egy-egy jó eredmény, vagy a kialakított kapcsolatok
nemcsak a főiskolai évediben jönnek jól, hanem később is nagy hasznát veheted.

Hallgatói Önkormányzat (HÖK)
A Főiskolán működő hallgatói képviselet biztosítja, hogy a hallgató érdekei a
főiskola működése során figyelembe legyenek véve.
Ha a főiskolai éveid alatt elakadtál vagy segítségre van szükséged bátran fordulhatsz a HÖK vezetőségéhez, akik mindenkor örömmel segítenek neked a
kérdéseid megválaszolásában.
Ezen kívül a HÖK gondoskodik a tartalmas kikapcsolódás, szórakozás megteremtéséről, különösen például a gólyatábor, a gólyabál megszervezésével, amelyek az első éves hallgatók legfontosabb rendezvényei.

Volt hallgatóink mondták:

Csizek Adrienn:

„A Tomori kis létszámú főiskola, ezért nagyon családias hangullatban zajlik az
oktatás. Sokan ódzkodnak a kis létszámú képzésektől félve, hogy gyengébb
képzést biztosít, de az én tapasztalatom, hogy a tanárok kevesebb hallgató
mellett nagyobb figyelmet fordítanak az egyénre, több lehetőség adódik a kérdéseiket feltenni a tananyaggal, szakmai téákkal kapcsolatban.
A másik előnye, amit kiemelnék, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati
képzést is kaptunk, aminek nagyon nagy hasznát vettem már az első munkahelyemen is. Mint más egyetemeken, főiskolákon, a tanulást itt sem lehet elkerülni, a vizsgákra fel kell készülni, de a Tomorin tanulással jó eredményket lehet
elérnii. A főiskoláról kikerülve nekem nem volt problémám az elhelyezkedéssel, a képzés színvonala teljesen megfelel a munkaerőpiac keresletének.”
Borda Anita:

„A diploma megszerzése után egy másik felsőoktatási intézmény mesterszakon tanultam tovább és a választott mesterszakomon remek alapot nyújtott a
Főiskolán megszerzett tudás. Sokszor éreztem, hogy többet tanultam itt, mint ott. A tanulást nagyban megkönnyítette, hogy a hallgató-oktató viszony
baráti volt. A követelmények továbbra is szigorúak voltak, de bármikor oda tudtam menni az oktatóhoz és mindig segítőkészek voltak. A Főiskolán szerzett barátságaim a mai napig megmaradtak, a családias légkör hozzájárult a jó emberi kapcsolatok kialakulásához is.„

A T OMORI P ÁL F ŐISKOLA
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