Budapesti Metropolitan Egyetem
Kedves leendő Hallgatónk, Kollégánk!
Szeretettel várunk Egyetemünkön, ahol
kollégáimmal együtt minden segítséget
megadunk ahhoz, hogy megtaláld nálunk a
saját utadat.
2001-ben, amikor megalakult a METU
elődje, a Budapesti Kommunikációs
Főiskola (BKF), nem gondoltuk volna, hogy
2016-ban már egyetem lesz az
intézményünk, ráadásul alkalmazott
tudományok egyeteme. Mit jelent ez az
elnevezés?
Mindazt, amit több, mint 15 éve nyújtunk…
…hallgatóink felé:
• valós vállalati projektfeladatokat,
• gyakorlatorientált, a munka világában
is alkalmazható tudást,
• a gyakorlati életben tapasztalatot és
hírnevet szerzett oktatói közösséget.
Amit biztosítunk az az azonnal használható
tudás, így a legjobb esélyekkel tudsz majd
elhelyezkedni a hazai és nemzetközi
munkaerőpiacon.

Büszkék vagyunk kreatív gondolkodást
fejlesztő tréningrendszerünkre, ami
egyedülálló a hazai felsőoktatási
rendszerben. Minden hallgatónk részt vesz
tanulmányai során a kreativitást,
kommunikációt és személyiséget fejlesztő
tréningeken.
…kollégáink felé:
• egy stabil és folyamatosan fejlődő
munkahelyet
• kreatív, nyitott és alkotói légkört
• erős, összetartó és szakmailag
felkészült csapatot, akikkel együtt
dolgozhat.
Nagyon sok egykori hallgatónkkal vagyunk
a mai napig kapcsolatban: sokan az
Egyetemen dolgoznak oktatóként vagy
más pozíciókban, vannak, akik különböző
projektekben alvállalkozóink, sőt, egyre
többen jelennek meg gyakorlati helyet
vagy állást kínáló vállalati partnerként az
Egyetem életében. Büszkék vagyunk arra,
hogy tudásukkal, kreativitásukkal ma már
sikeres volt hallgatóink ezrei viszik
hírünket a világban! Minden sikeres, saját
szakmai álmát megvalósító egykori

diákunk annak bizonyítéka számunkra,
hogy jó úton járunk. Legyél Te is a METU-s
közösség tagja!
15 évvel ezelőtt legfeljebb álmodoztunk
arról, hogy 2017-ben már
• közel 100-féle képzést kínálunk majd 4
területen, 2 karon, 2 városban;
• hallgatóink száma meghaladja a 6500at;
• 1200, számukra szakmai gyakorlatot
biztosító vállalati partnerrel fogunk
kapcsolatban állni;
• külföldi partneregyetemeink száma
eléri a 170-et, amelyek 300-nál is több
ösztöndíjas lehetőséget biztosítanak;
• közel 90 különböző országból fognak
hozzánk külföldi hallgatók érkezni,
akiknek köszönhetően igazán
nemzetközivé válik a légkör
épületeinkben.
Ezek első látásra csupán hangzatos
számoknak tűnnek – számunkra azonban
sokkal fontosabb az, ami mögötte van: a
lehetőségek széles skálája, amivel minden
hallgatónk élhet a Metropolitan Egyetemen

végzett tanulmányai alatt – és még azután
is.
A lehetőségek mind-mind hozzájárulnak a
későbbi szakmai sikerességedhez –
használja jól a nálunk töltött éveket,
hallgatóként vagy kollégaként!
Üdvözöllek a METU világában, sok sikert a
saját utadhoz!
Dr. habil. Vass László CSc
rektor, főiskolai tanár
MIÉRT A METU?
Kreatív gondolkodást fejlesztünk
• ez napjaink egyik legfontosabb
munkaeszköze
• a kreatív gondolkodás fejleszthető –
egyedi szemlélettel, speciális
módszerekkel, támogató légkörrel
várunk
• egyedülálló tréningrendszert hozunk
létre, hogy fejlesszük kommunikációs
készségedet és kreatív
gondolkodásodat

A tandíj nálunk minden lényeges költséget
tartalmaz
• nyelvtanulási lehetőség
• a METU egyedülálló képességfejlesztő
tréningsorozata
• szaktantermek, számítástechnikai
termek használata
• könyvtárhasználat
• karrierépítő szolgáltatások
• tanulmányi, életviteli, esélyegyenlőségi
tanácsadás
Végzett hallgatóink 89%-a 3 hónapon belül
elhelyezkedik
• 500 gyakornoki pozíció / szemeszter
• 1200 vállalati partner
• már az egyetem alatt bekapcsolódhatsz
a szakmai életbe – csatlakozz szakmai
műhelyeinkhez vagy hallgatói
csoportjainkhoz és szerezz gyakorlati
tudást valós projektekben!
• duális képzés: szakmai gyakorlat ÉS
pénzkereset már az egyetem 1. napjától
• elismert gyakorlati szakemberektől
tanulhatsz: sikeres vállalatvezetők és
üzletemberek, tanácsadók, neves
művészek

Hallgatóink 77%-a közép- vagy felsőszinten
beszél angolul, mire kézhez kapja
diplomáját
• 12-féle nyelven tanulhatsz az
alapképzésben
• nemzetközi környezet: angol nyelvű
tárgyak és specializációk
• angol nyelvű képzések: angol nyelvű
diplomát kapsz, az egyetemi évek alatt
napi szinten gyakorolhatod a
szaknyelvet
• 5 kontinens közel 170
partneregyetemén tanulhatsz külföldi
ösztöndíjjal
• KITEX és TOEIC nyelvvizsgát is
szerezhetsz
Jó ide járni
• modern épületek, kellemes környezet,
magas technikai felszereltség
• több, mint 800 PC és Mac, nyelvi
laborok, művészeti stúdiók és
műhelyek, smart táblák, multimédiás
könyvtárak, WiFi
• campusaink közlekedési csomópontok
közelében vannak

•
•

pezsgő hallgatói élet
nemzetközi környezet: hallgatóink
közel 100 különböző országból
érkeztek

Törődünk hallgatóinkkal
• KarrierCentrumunk felkészít a diploma
utáni életre is, segítünk, hogy
megtaláld a helyed a munkaerőpiacon
• gyors és kényelmes elektronikus
tanulmányi ügyintézés, személyes
ügyfélfogadás, ingyenes
szakkönyvtárak, e-jegyzetek
• pénzkereseti lehetőség saját
diákmunka szövetkezetünkön keresztül
• a KarrierCentrum állásközvetítő portálja
segít megtalálni az álomállásodat
Sokféle képzés, számtalan lehetőség vár
• 33 alapképzés, 16 mesterképzés, 8
felsőoktatási szakképzés, 22
szakirányú továbbképzés a
kommunikáció, üzlet, turizmus,
művészet területén
KÉPZÉSI TERÜLETEINK

KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikáció jelen van az élet minden
területén. Korunk technikai fejlesztései
lehetővé teszik az azonnali reagálást
minden történésre. Ezért nagy hangsúlyt
fektetünk az új média területeire.
Szeretnénk olyan ismereteket és
szellemiséget átadni, amellyel megérted,
felelősséggel és interaktív módon tudod
használni a kommunikáció és a média
legújabb eszközeit. Képes leszel azok
egyéni és közösségi alkalmazására is.
ÜZLET
Légy sikeres! A sikernek sok összetevője
van. A legfontosabb mégis Te vagy! Amire
fel lehet készíteni a gazdasági élet és az
üzlet tudnivalóiról, arra ezeken a képzésen
fel is készítünk benneteket. A többi már
rajtad múlik.
TURIZMUS
Nem turistáknak! A turizmus lényege, hogy
mit ad az embernek: a szabadidőért
cserébe élményt. Az ország legnépszerűbb
képzésén is élményt nyújtunk a

hallgatóknak, hiszen színes, érdekes
sokrétű szakmára készítjük fel őket.
Átfogóan megismertetünk a turizmus teljes
spektrumával, köztük olyan speciális
képzéseket is kínálunk, mint az UNESCO
világörökségekkel foglalkozó szakiránya.
MŰVÉSZET
Ami tetszik a világból – mutasd meg
másoknak is! Ami nem tetszik – változtasd
meg!
KÉPZÉSI SZINTEK
ALAPKÉPZÉS
Az első diplomát adó felsőfokú képzési
szint az érettségi után az alapképzés
(bachelor, BA vagy BSc). Az alapképzésen
a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai
ismereteket tanulhatsz, az elhelyezkedés
során jogszabályban meghatározott
munkaköröket tölthetsz be, valamint
megfelelő elméleti alapozást is nyújt az
adott szakterületen a tanulmányok
folytatásához, a mesterfokozat
megszerzéséhez.
Ez neked szól, ha:

•
•

•
•

legalább érettségivel rendelkezel,
a legfontosabb szakmai ismereteken túl
egy-egy szakterületen jártas
szakemberré válhatsz, akár magasabb
szakmai pozícióban szeretnél
elhelyezkedni,
diplomát szeretnél
szeretnél tovább tanulni mesterszakon

MESTERKÉPZÉS
A mesterképzésen (master; rövidítve: MA
vagy MSc) mesterfokozat és
szakképzettség szerezhető. A
mesterfokozat a második felsőfokú
végzettségi szint, ami a korábbi egyetemi
diplomának felel meg. Az alapképzésnél
rövidebb, általában 4 félév.
Ez neked szól, ha
• már van diplomád
• az alapképzés során megszerzett
ismereteidet szeretnéd bővíteni
• magasabb szakmai pozíciókban vagy
vezetőként szeretnél dolgozni
• tudományos pályára készülsz
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A felsőoktatási szakképzés során
elsajátíthatod az adott szakterület
legfontosabb elméleti és gyakorlati
tudnivalóit. A megszerezhető felsőfokú
végzettség azonnali elhelyezkedést
biztosíthat diplomás állások esetén is.
Ez neked szól, ha:
• 2 év alatt oklevelet és szakmát is
szereznél
• kiemelten gyakorlatorientált képzést
keresel
• szeretnél továbbtanulni: a képzésen
megszerezhető kreditek jelentős részét
elismerjük, ha a kapcsolódó
alapszakon tanulsz tovább. Így az
alapképzést jelentős kedvezménnyel
végezheted el.
ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEK
Szeretnél külföldön dolgozni vagy itthon
multinacionális környezetben?
Indulj jobb esélyekkel a munkaerőpiacon,
építs nemzetközi karriert, keress többet:
szerezz angol nyelvű diplomát! Tanuld a
szakmát azon a nyelven, amin a legtöbbet
fogod használni!

DUÁLIS KÉPZÉSEK
Mi az a duális alapképzés? Miben ad
többet, mint a normál alapképzés? A duális
képzés az alapképzés egy fajtája, jóval
több szakmai gyakorlattal. A lényege, hogy
az egyetemi képzés ideje alatt egy
vállalatnál helyezkedsz el, ahol évi 22 hétig
dolgozva munkatapasztalatot szerezel. Itt
szakmai munkát végzel, amelyért még
fizetést is kapsz, ráadásul nem csak a
gyakorlati időszakokra, hanem a képzés
teljes ideje alatt.
Ez neked szól, ha:
• szakmai munkatapasztalatot
szerezhetsz élesben iparági vezető
cégeknél
• a képzés teljes időtartamára fizetést
kapsz a cégtől (tehát nem csak a
gyakorlati időszakra, hanem az
egyetemi oktatási időszakra is)
• ha dolgoznod kell a tandíjad
finanszírozása érdekében, úgy nem kell
diákmunkát vállalnod, hanem azonnal
szakmai munkát végezhetsz, és
építheted a karrieredet

•

•

a képzési idő végén jó eséllyel
munkaajánlatot fogsz kapni
az egyetem elvégzésekor már 3,5 év
munkatapasztalattal a hátad mögött
szakmailag nem fogsz pályakezdőnek
számítani, azonnal jobb pozíciókra
pályázhatsz

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS
Azok számára, akik már aktívan dolgoznak,
kiemelten fontos a legújabb trendek
megismerése, speciális ismeretek
megszerzése és a gyakorlatiasság.
Ez neked szól, ha már van diplomád és
frissíteni, bővíteni akarod ismereteidet,
képességeidet, illetve szakterületeden
belül szeretnél egy-egy speciális területen
elmélyedni. A szakirányú továbbképzés
a munkaerőpiacra való bekerülést,
visszakerülést, illetve jobb pozícióinak
elérését is segíti.
FELVÉTELI
Kérdésed van a jelentkezéssel
kapcsolatosan? Szeretnél információt

kapni képzéseinkről? Szeretnél
átjelentkezni?
Vagy csak tanácsra van szükséged?
Keresd bátran Felvételi Információs
Irodánkat az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
• Telefon: 06-1-273-2419 (munkanapokon
8-16 óráig)
• E-mail: felveteli@metropolitan.hu
• Személyesen: 1148 Budapest, Nagy
Lajos király útja 1-9. Főépület 114-es
iroda

