
MARKETING MESTER KÉPZÉS SZAKISMERTETŐ 

5 kérdés – 5 válasz – 5 érv … mellettünk 

 

1. Kinek? - Pont Mindenkinek!  

mert bármilyen diplomája is legyen, tudunk olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adni, 

készségeket fejleszteni, amellyel hatékonyabban, sikeresebben hasznosíthatja a gyakorlatban 

alapvégzettségét, vagy új irányba fordíthatja pályáját.  

Itt a helye nálunk, ha a munkája során, aktuális vagy leendő vezetőként a marketing, az 

értékesítés, a kommunikációs tevékenység végzése vagy az azzal való együttműködése 

meghatározó jelentőségű és szeretné hatékonyabban csinálni. Jelentkezhet mindenki, aki: 

• a marketing területén főiskolai, bachelor diplomát szerzett, e téren dolgozik a szakmai 

elmélyülés, a vezetői, stratégiai irányítói feladatokra való felkészüléshez, 

• más gazdaságtudományi területen végzetteknek a korszerű marketing szemlélet, 

módszerek és készségek megismerése, elsajátítása érdekében, 

• mérnöki, pedagógiai, bölcsész, egészségügyi, jogi vagy más szakterületi diplomával 

rendelkezik, s új szakmai készségeket fejlesztene, versenyelőnyt szeretne saját szakmája 

művelésében, annak kiegészítésében, módosításában. 

 

2.  Mit ajánlunk – gazdasági-üzleti tájékozottságot, alapos marketing-gyakorlatot? 

A képzés törzs részében: stratégiai menedzsment, vezetői gazdaságtan, világgazdasági, 

statisztikai, pénzügyi, kutatás-módszertani bázisra építkezünk. A marketing szakterületei 

súlypontjai a marketingkutatás, a piacelemzés, az értékesítés, a nemzetközi, a business és a non-

business marketing mellett az integrált kommunikáció és marketingstratégia képezi. Az 

elmélyülést négy választható modul segíti az értékesítés-beszerzés, a kommunikáció, a vezetői 

döntéstámogatás és az okos városok témakörében.  

 

3. Mire leszünk felkészültek? 

A cél olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, 

intézményekben és vállalkozásokban végeznek, irányítanak marketingtevékenységet. A 

megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek  

• marketingstratégia kialakítására,  

• a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére,  

• különböző marketing szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, 

• speciális marketingszolgáltatások, piackutató, kommunikációs-média ügynökségek, 

tanácsadó cégek vezetésére, 

• a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására,  

• feladatok végrehajtásának koordinálására, eredményeinek mérésére,  

• s mindezek érdekében kapcsolattartásra belső és külső funkciókkal, szervezetekkel.  

Azaz itt „fogantatnak” az értékesítési, beszerzési, kereskedelmi, logisztikai, ügyfélkapcsolati 

vezetők, üzletkötők, külkereskedők, reklámszakemberek, kommunikációs és PR vezetők, 

marketing- és piackutatók, város- és településmarketing menedzserek, kulturális és civil 

szervezetek marketing szakértői, vezetői és sok más izgalmas szakmaterület művelői… 

A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori (Ph.D.) képzés 

keretében történő folytatására. 

 

4. Ha marketing, miért pont mi, miért pont Miskolc?  

mert 



• az egyetemen közel 25 éve működik marketinget kutató-oktató, s ezáltal gazdag 

tapasztalattal rendelkező tanszék,  

• A munkatársakat beiskolázó cégeknek ingyenes marketingaudit végzését kínáljuk, 

melynek eredményeire a képzés során a hallgató építheti beadványait, feladatmegoldásait, 

akár diplomamunkáját is. 

• A tanulást tanirodai hálózat (marketingkutató, kommunikációs, értékesítési, 

rendezvényszervező) segíti.  

• A junior marketing manager-program keretében az Intézet részvételt biztosít helyi és 

országos piackutatásokban, stratégiai tervezésben, rendezvényekben, kommunikációs 

kampányokban, értékesítés projektekben? 

• az Országos Városmarketing Verseny gazdái, szervezői mi vagyunk. 

• a selmeci hagyományok beépültek a mindennapokba, jó oktatói és hallgatói közösség várja. 

 

5. Mibe kerül mindez?  

• Négy félévbe – nappali vagy levelező tagozaton. 

• Szeptemberi vagy februári indulással. 

• Államilag támogatottan, azaz ingyenesen vagy 275.000.-Ft. költségtérítés fizetése mellett. 

 

Marketing mesterszak - Ez a jók, a sikeresek helye! Itt a helye! 

 

Érdemes megfontolni! Érdemes belevágni a mesterképzésbe! Megtérül! 

 

www.marketing-turizmus.hu  

https://www.facebook.com/marketingintezetmiskolc  
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