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GAZDASÁGDIPLOMÁCIAI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK – KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

I. A szakirányú továbbképzés neve: Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzés 

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: 

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FF/969-3/2013. sz. OH határozat 

IV. A létesítő intézmény neve: Károli Gáspár Református Egyetem 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú 
továbbképzési szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: társadalomtudomány képzési terület 

4. A felvétel feltételei: 
Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, gazdaságtudományok, műszaki, 
pedagógusképzés, művészet, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek szakjain 
legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség. 

5. A képzési idő: 2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes 
adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 
tevékenységrendszerben 

Elsajátítandó kompetenciák: 

 a kortárs gazdaságdiplomácia, külgazdasági, valamint külkereskedelmi kapcsolatok 

működésének magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása az illetékes állami 

és egyes magángazdasági intézményi szereplők körében kialakult magas szintű tapasztalatok 

és gyakorlati tudás átadásán keresztül;  

 a gazdaságdiplomácia és külgazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges gyakorlati 

ismeretek közvetlen megismerése a különböző kormányzati szervezetek, állami hatóságok és 

gazdasági szervezetek nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó 

szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül;  

 gazdaságdiplomáciai és külgazdasági viszonyok globális és regionális jelenségeivel, illetve 

nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség;  

 gazdaságdiplomáciai és külgazdasági döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához 

szükséges tudásanyag megszerzése;  

 a külgazdasági kapcsolatok működtetése során felmerülő feladatok és kérdések 

összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése;  

 a magyar külügyi és gazdaságdiplomáciai tevékenységek egymáshoz való viszonyának, illetve 

a kormányzat szervezeti és feladat megosztási rendszerében történő meghatározása;  
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 gazdaságdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban 

történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat 

megismerése. 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 a magyar makrogazdasági folyamatok elemzésének eszközeit és kereteit;  

 a kortárs nemzetközi gazdasági folyamatok értelmezéséhez szükséges szempontokat;  

 Magyarország és az EU gazdasági integrációjának meghatározó jellemzőit;  

 a WTO és az EU magyar külgazdasági keretként játszott szerepükre vonatkozó ismereteket;  

 a magyar állami külgazdasági intézményrendszer fejlődésének és mai működésének 

megértéséhez szükséges támpontokat;  

 Magyarország külgazdasági helyzete és finanszírozása vonatkozó tudnivalókat. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt 

kreditérték 

 Alapozó ismeretek: 25 kredit (hazai makrogazdasági folyamatok elemzése, nemzetközi 

gazdaságtan, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, Magyarország uniós gazdasági 

integrációja, a magyar külgazdaság globális és regionális keretei, magyar állami külgazdasági 

intézményrendszer, magyar külgazdasági stratégia, Magyarország külgazdasági helyzete és 

finanszírozása, külgazdasági eszközrendszer) 

 Szakismeretek: 25 kredit (kereskedelemfejlesztés és működőtőke befektetések ösztönzése, 

magyar vállalatok külföldi befektetési és piaci működése, gazdasági szakdiplomácia, magyar 

szakmai szervezetek külgazdasági tevékenysége, nemzetközi befektetésvédelmi keretek és 

intézmények, uniós és magyar verseny- és állami támogatáspolitika, EU szakpolitikák, 

turisztikai gazdaságtan, külgazdasági statisztika) 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 


