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MBA-továbbképzés a nagyágyúk részére 

Az MBA-t gyakran a karrierek motorjaként, a magasabb jövedelmek 
katalizátoraként értékelik, és ugródeszkának tekintik a felső veze-
tésbe. De az MBA-tanfolyamok választéka messze túlnyúlik az is-
mert kétéves tanfolyamokon. A cikk ismertetést ad 7 közép-európai 
felsőoktatási intézmény továbbképzési lehetőségeiről. 
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képzés. 

Bevezetés 

Előnyök az MBA-másodképzésben részesült személyek számára: a 
tandíj gyorsan megtérül, a kezdők gyorsabban jutnak előre a ranglétrán, 
és lényegesen többet keresnek. A résztvevők a szakismeretek megszer-
zése mellett más kultúrákkal is megismerkedhetnek és személyes isme-
retségeket köthetnek. Azonban az amerikai MBA-k elit imázsa sérülést 
szenvedett, miután a legnevesebb Business School tagozatokon végzett 
hallgatók nagyvállalatok felső vezetőiként látványosan kudarcot vallottak. 

A különféle MBA fajták  
Amerikában az MBA-tanfolyamok két évig tartanak, Európában 

azonban általában csak kilenc hónaptól egy évig, és a kb. harmincéves 
korú, megfelelő végzettséggel és legalább három éves szakmai tapasz-
talattal rendelkező pályázók vehetnek rajtuk részt. Az ügyvezetői MBA-
(Executive MBA = EMBA) programok munka mellett végezhető, modulá-
risan felépített tanfolyamok, 35–40 éves, általában legalább tízéves 
szakmai tapasztalattal rendelkezők részére. A negyedik MBA variáció a 
távoktatás.  

Európában a Bolognai reform a felsőfokú tanfolyamokat kompatibi-
lissé, átjárhatóvá, és a szakirányú főiskolákban végzett diákok számára 
is hozzáférhetővé tette, ami a szakosodott tanfolyamoknak, így az MBA-



nak is lendületet adott. Ma már a klasszikus vállalatirányítási MBA-k mel-
lett csaknem minden tudományágban és üzletágban van MBA-kínálat.  

Mivel az MBA nem védett cím, számos, minőségi tanúsítvánnyal 
rendelkező jó iskola felveszi, így egy sor különféle elnevezésű tanúsított 
tanfolyam létezik az USA-ban és Európában is. Egyedül a közép-európai 
térségben 400 MBA-tanfolyam közül lehet választani. A gazdasági szak-
lapokban közölt rangsorok csak kiindulópontként szolgálhatnak az MBA-
programok kiválasztásánál, mivel többnyire szubjektíven és önkényesen 
kiválasztott mutatószámok alapján ítélik meg az egyes intézmények tel-
jesítményét. Az egyes tanfolyamok részletesebb ismertetésének érde-
mes az interneten utánanézni. A legfontosabb web-címek: 

– www.mba-gate.de /széles körű információ, 
– www.mbaprograms.org /amerikai tanfolyamok, 
– www.topmba.com /tanfolyamok, rangsorolás és háttér-információk, 
– www.top10mba.com /jelentkezés módja az amerikai MBA-kra. 
A széles választék alapos kiválasztásra készteti az érdeklődőket, 

ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a megtalálják azt a tanfolyamot, amely 
a legjobban megfelel szakmai kilátásaiknak. 

A vezetést meg lehet tanulni  

Az ausztriai Donau-Universität Krems Business School-ja kizáró-
lagosan a továbbképzés mellett kötelezte el magát, személyre szabott 
programokkal és új oktatási koncepcióval. 

A tanfolyamok koordinátora szerint a jelentkezők motivációja sokfé-
le, de közös vonásuk a sikerre és az átlagon felüli teljesítményre törek-
vés. Általában valamilyen vezetői funkcióban többéves szakmai tapasz-
talattal és szakterületükön megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkez-
nek, de minimális elvárás a sikeresen letett érettségi. Az MBA-(Evecutive 
MBA = EMBA) programra legalább tízéves szakmai és többéves vezetői 
tapasztalattal lehet jelentkezni. Az átlagéletkor 35 év, a vezetők számára 
kidolgozott EMBA-tanfolyamon 20% a nők aránya.  

Az összes pályázó átmegy egy értékelő tesztelésen, gazdasági elő-
ismereteit és „üzleti angol” nyelvtudását illetően. A kiválasztott programra 
való alkalmasságról személyes meghallgatáson győződik meg a tanfo-
lyamvezető. A cél az, hogy tisztázzák a kölcsönös elvárásokat a prog-
rammal szemben, meghatározzák a lehetséges egyéni szakterületeket, 
és megállapítsák hogy a tanfolyamon átadott ismeretek kapcsolódnak-e 
a pályázó szakmai tevékenységéhez. 

 

 



A kiváló MBA-tanfolyam jellemzői 
Az MBA-képzésnek akkor van tartós haszna, ha a résztvevő kép-

zettsége, elvárásai és a program jól illeszkednek egymáshoz, valamint 
az előadók első osztályú gazdasági gyakorlati és elméleti szakemberek. 
Az MBA-n résztvevőket profi tanfolyammenedzsment támogatja, hogy 
hatékonyan el tudják végezni a tanfolyamot a munka és a család mellett.  

A kremsi MBA azokat az alapvető kompetenciákat adja át a veze-
tőknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a globalizált gazdaság kihí-
vásainak meg tudjanak felelni. Az itteni EMBA tanfolyam azonban a töb-
biekével szemben alapvetően nem a frontális oktatást vagy az egyéni 
tanulást emeli ki, hanem az ismeretek átadásának átfogó megközelítésé-
re, az úgynevezett tapasztalati tanulásra helyezi a hangsúlyt. Annak ér-
dekében, hogy a tapasztalati tanulás folyamata a lehető leghatékonyabb 
legyen, a menedzserek 4–5 fős csoportokba osztva konkrét feladatokat 
kapnak, amelyeket közösen kell megoldaniuk, eközben minden résztve-
vő beleadja saját szakmai tapasztalatait. 

A kremsi Business School speciális tanfolyamokat is indít logisztikai, 
vállalkozói, légi közlekedési, pénzügyi, humánerőforrás-gazdálkodási és 
közszolgálati szakemberek részére.  

A Krems-módszer 
A menedzsereknek a jövőben egyre komplexebb problémákat és 

konfliktusokat kell majd kezelni, amihez szociális és csoportdinamikus 
képességekre, valamint a munkatársak bevonására van szükségük. A 
Krems-módszer innovatív oktatási koncepciója kombinálja az esettanul-
mányokat, alkalmazási példákat és a gyakorlati tudást. Alapelvei: 

– A tapasztalati tanulás összeköti a munkafolyamatot, ill. a problé-
mamegoldás folyamatát a tanulási folyamattal.  

– A helyben alkalmazott modulok cselekvésorientáltak, a résztvevők 
gyakorlatából vett nehéz problémafelvetések megoldása áll a kö-
zéppontban.  

– A konkrét vezetési helyzetek különféle kreatív megoldásainak ki-
dolgozása a résztvevőknek aktív, alkotó szerepet juttat, és ezzel 
erősíti a felelősségvállalást saját tanulási folyamatukért.  

– A „metagondolkodás” képessége a menedzserek alapképességé-
vé válik. Esettanulmányok, „élő esettanulmányok” szerepjátékok, 
szimulációk, és csoportos interakciók fejlesztik a résztvevők gon-
dolkodási képességét, ami a tartalom és a folyamat szintjének fo-
lyamatos összekapcsolásához vezet.  



– Az MBA-tanfolyam résztvevői kezdettől fogva saját tanulásukat 
szervezik meg, és mindent beleadnak a tancsoportok, projektcso-
portok és nagycsoportok munkájába. A különféle felfogásokkal va-
ló folyamatos szembesülés, a visszacsatolás saját magatartásuk-
ra, a közös továbbfejlődés megélése egy nyílt, értékes tanulási 
légkörben – mindez elősegíti az egyéni vezetői képességek to-
vábbfejlesztését.  

– A saját gyakorlati tapasztalatokat az elméleti modellek gazdagítják 
és visszatükrözik.  

– A tanfolyamot hosszabb időre alakították ki, amelynek során vál-
takoznak az intenzív, helyszíni tanulás szakaszai és a saját válla-
latuknál végzett munka hosszabb időszaka.  

Svájcban is lehet amerikai MBA-végzettséget szerezni 

A Rochester-Bern célcsoportja a közép- és felsőbb káderek, akik-
nek megvan a képességük arra, hogy a jövőben a vállalaton belül na-
gyobb felelősséget vállaljanak. A jelölteknek felsőfokú végzettséggel és 
minimum öt éves munkahelyi tapasztalattal kell rendelkezni – külföldön 
végzett munka előnyt jelent. A résztvevőktől elvárják a jó elemzőkész-
séget, érdeklődést a pénzügyek, számvitel és közgazdaságtan iránt. A 
résztvevők általában 30–45 évesek, de 45 felett is egyre többen gondol-
nak a továbbképzésre, mivel a demográfiai eltolódás miatt a menedzse-
rek tovább maradnak vezető pozícióban, és meg akarják szerezni az ak-
tuális tudást. A továbbképzés iránt érdeklődőknek azt ajánlják, hogy miu-
tán előzetesen kiválasztották – a rangsorok és oktatási tervek alapján – 
a megcélzott intézményt, vegyenek részt egy tanórán, amelyen meggyő-
ződhetnek arról, hogy a színvonal és a programok irányvonala megfelel-
e elvárásaiknak.  

A jelentkezők egyéni képességeit a programigazgató személyes 
megbeszélés során vizsgálja. Mivel az egész oktatás angol nyelven fo-
lyik, jól kell tudniuk angolul, de nem követelik meg a TOEFL- vagy a 
GMAT-vizsgát.  

A kiváló EMBA-tanfolyam jellemzői 

– Nemcsak az egymást követő oktatási blokkok sorozata, hanem 
egy összehangolt egységes, célorientált program (szakmailag fon-
tos képzési tartalmak, didaktikai kialakítás, vezérgondolatra felépí-
tett program). 

 



– Döntő fontosságú tényező a magas színvonalú oktatói gárda, 
amely gyakorlati és elméleti szakemberekből tevődik össze, a hír-
neves professzorok biztosítják a hozzájutást a nemzetközileg el-
ismert tudáshoz.  

– A hallgatók megfelelő összetétele, amit a felvételi kritériumok, és 
a résztvevők kiválogatása, valamint a korlátozott létszám biztosít. 

– Az oktatási és a tananyagok jó minősége és sokrétű módszerek 
alkalmazása, a résztvevőkre alapozó szemináriumi stílusban. 

Rochester-Bern Executive MBA Program 

A berni egyetemen működő program kiváló minőségű menedzs-
mentképzést biztosít, amely különleges hangsúlyt helyez az üzemgaz-
daságtanra, számvitelre, pénzügyi menedzsmentre, tőkepiacokra és 
mennyiségi elemző módszerekre. Mivel a program olyan hallgatókat cé-
loz meg, akik nem akarják pályájukat megszakítani, az oktatás minden 
második hétvégén, pénteken és szombaton folyik, amit nyáron egy ki-
lenchetes oktatási blokk egészít ki a Rochester Egyetemen. 

Mivel felsőfokú oklevélről van szó, az itteni vezetők szerint ajánlatos 
a kurzust valamelyik egyetemen elvégezni, és meg kell adni a hallgatók-
nak a lehetőséget, hogy közvetlenül a külföldi partneregyetemen szerez-
zenek tudást. A jó továbbképző intézmények lehetőséget adnak az érde-
kelteknek, hogy előadást tartsanak, amely során a többi hallgatóval és a 
professzorokkal véleményt cserélhetnek. 

A tanuláshoz időre és célokra van szükség, ezért a program a tan-
anyag elmélyítéséhez nagy súlyt helyez a házi feladatokra, vizsgákra és 
csoportmunkára. A tapasztalatok szerint a hallgatók ilyen kényszer nél-
kül nem fordítanak elég időt arra, hogy a képzésből profitáljanak. Azt vár-
ják el a résztvevőktől, hogy tanuljanak, és ne csak az időt töltsék el az 
órákon, a professzorokat pedig a hallgatók minősítése alapján fizetik. 

Ez egyrészt az előadások magas színvonalához, másrészt az okta-
tás egészen sajátságos hangulatához vezet, ami elősegíti a tananyag 
befogadását. Gondosan ügyelnek a hallgatók előmenetelére, mindenkit 
személyesen ismernek, és megoldják a képzéssel kapcsolatos összes 
logisztikai problémájukat. Így arra koncentrálhatnak, amiért jöttek, a ta-
nulásra és a hálózatok kialakítására. A hálózat a bűvös jelszó. A volt 
hallgatókból álló öregdiák-hálózat jelenleg több mint 500 tagot számlál, 
ez olyan létszám, amely mellett még mindenki mindenkivel kapcsolatba 
tud lépni. A tagok elkötelezettek a program iránt, és így a hallgatók köny-
nyen kapcsolatba léphetnek a svájci gazdaság személyiségeivel.  



St. Gallen-i EMBA-program 

A St. Gallen-i szakfőiskola Kelet-Svájc legnagyobb interdiszciplináris 
oktatási intézménye. Műszaki, gazdasági és szociális munka szakterüle-
ten nyújt magas színvonalú képzést és továbbképzést, intézményei elkö-
telezettek az alkalmazott kutatás és fejlesztés kiválasztott témaköreiben, 
és ezekre építve testre szabott szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek. 
Menedzser-továbbképző központként modulárisan felépített, a gyakorlati 
igényekre irányuló képzési koncepció szerint sokrétű kínálatot biztosít 
szövetségi szinten elismert másoddiplomás képzésekből, kurzusokból és 
szemináriumokból az érdeklődők számára, akik a legkülönfélébb szakte-
rületeken működő nagyvállalatokból, kis- és közepes vállalkozásokból 
(kkv) kerülnek ki. A magas követelményeket támasztó, munkavégzés 
mellett elvégezhető EMBA-programok a hosszú évek alatt felépített és 
bevezetett kompetencia súlypontokra és a stratégiai sikerpozíciókra 
összpontosítanak, a vállalatirányítás, kkv-menedzsment, információ- és 
tudásmenedzsment, valamint az egészségügyi és kórházmenedzsment 
területén. Ezeken a kompetencia-területeken évek óta vezető pozíciót 
tölt be az intézet a felsőszintű továbbképzésben a német nyelvterületen. 

Felsőfokú gazdaságtudományi végzettséggel közvetlenül be lehet 
jutni az EMBA-programba. Az általános vállalatirányításon kívül, a szak-
mai és vezetői kompetenciák megerősítésére választható másoddiploma 
szakirányok a kontroller, szolgáltatásmenedzsment, vállalkozói, kkv és 
profitcentrum-vezetői, valamint nemzetközi menedzsment. A témakörök 
választéka és az oktatási módszerek következetesen a menedzserek 
igényeinek megfelelően vannak kialakítva.  

GSBA/SMITH kétlépcsős program  

GSBA Zürich, és amerikai partneregyeteme, a University of Mary-
land évek óta a toplisták élén szerepelnek, és ezt a vezető pozíciót to-
vább erősíti a nemrég bevezetett kétlépcsős ügyvezetői MBA.  

Azokat az érdeklődőket, akik itt szeretnék tovább képezni magukat, 
a zürichi felvételi irodában alapos értékelésnek vetik alá, és ennek alap-
ján egyéni tanulmányi javaslatot dolgoznak ki számukra. 

Azoknak a közép- vagy felső vezetői pozícióban levő jelentkezők-
nek, akik nem üzemgazdasági szakirányú felsőfokú végzettséggel ren-
delkeznek, széleskörű vállalatirányítási ismereteket adnak át, többek kö-
zött a jogi, társasági és gazdasági keretfeltételek helyes besorolását, 
marketingmenedzsmentet, információ-, innováció-, és technológia-me-

 



nedzsmentet. Életszerű példák, esettanulmányok révén a megvalósítás-
ra irányítják gondolkodásukat, hogy közepes vagy nagyvállalatok opera-
tív és stratégiai vezetőivé válhassanak. Oktatóik ügyvezetői gyakorlattal, 
nemzetközi háttérrel rendelkeznek, az oktatás mellett kutatási tevékeny-
séget és gyakorlati együttműködést folytatnak magánvállalatokkal.  

A GSBA Zürich az egyetlen Business School, ahol kétlépcsős globá-
lis ügyvezetői MBA működik, az amerikai partneregyetemmel folytatott 
szoros együttműködésre alapozva. Ezt az új, jövőbe mutató programot 
mind az USA-ban, mind Európában akkreditálták (AACSB), ill. (FIBAA), 
így a végzősöknek két nyerőkártya van a kezükben, aszerint, hogy me-
lyik kontinensen akarnak karriert építeni. A tanfolyamot tetszés szerint az 
USA-ban, Európában vagy akár Ázsiában (Peking és Sanghaj) el lehet 
végezni. A résztvevők kölcsönös cseréje erősíti interkulturális kompeten-
ciájukat és gyakorlati bepillantást tesz lehetővé a különböző gazdasági 
kultúrákba. A kínai életszerű esetek bevonása különösen vonzóvá teszi 
a tanulmányokat és rámutat, hogy milyen globális befolyásoló tényezők-
nek van Svájc is egyre nagyobb mértékben kitéve.  

Luzerni EMBA 

A luzerni gazdasági főiskola az EMBA-ra pályázóktól megalapozott 
üzemgazdasági képzést vagy továbbképzést követel meg. Célcsoportjai 
az üzemgazdászok, könyvvizsgálók, és mérnök-közgazdászok.  

Az itteni EMBA a Szövetség által elismert másoddiplomát ad, ame-
lyért jár a master képzettség 60 kreditpontja. A hallgatók megtanulnak 
interdiszciplinárisan és átfogóan gondolkodni és cselekedni. Az oktatási 
tartalom egyharmadát a vállalatirányítási képzés, a vezetőfejlesztéssel 
összekapcsolva teszi ki. Az elméleti oktatást kiegészítik a gyakorlati pro-
jektek, a résztvevők gyakorlati témájú előadásai, az általuk összeállított 
szakcikkek stb. A csoportos foglalkozásokon didaktikai módszerekkel 
segítik elő a résztvevők intenzív tapasztalatcseréjét. 

Az oktatási tartalmakat folyamatosan továbbfejlesztik, intenzív kap-
csolatban állnak a menedzsmentelmélettel és -gyakorlattal, nemzeti és 
nemzetközi síkon.  

Zürichi MBA- és DBA-továbbképzés 

A zürichi városközpontban található gazdasági főiskola (HWZ) MBA-
képzésében résztvevők a legkülönbözőbb ágazatokból, a gazdaságból, 
iparból, egészségügyből, közintézményekből, kis- és középvállalkozá-



sokból jönnek, és ez a sokszínűség előnyös a csoportok összetétele 
szempontjából. Az államilag akkreditált zürichi MBA egyetemi szintű 
képzésnek felel meg, ezért előfeltétele a felsőfokú alapképzettség 
(bachelor), az MBA elvégzése után pedig doktori továbbképzésben 
(DBA) lehet részt venni.  

Az MBA résztvevők munkájukat a kurzus ideje alatt is folytatni tud-
ják, mivel a helyszíni oktatás 60 szombati napot vesz igénybe, két évre 
elosztva. 

Kontrolling-továbbképzés  

A kontrolling-mesterképzés, amelyet a zürichi főiskola a német 
Controller Akademie-vel együttműködve tart fenn, 91 napos tanfolyam, 
amiből 63 nap a helyszíni oktatás és 28 nap a diplomamunka, elvégzése 
42 kreditpontot jelent. Hallgatóik felsőfokú diplomával rendelkeznek, az 
iparban, közigazgatásban, pénzügyi- és szolgáltató szektorban töltenek 
be vezető állást vagy utánpótláskáderek. A résztvevők bővítik szaktudá-
sukat, és fejlesztik készségüket a gyakorlati problémák megoldására. A 
tanfolyamot kibővítették egy speciális modullal, a cselekvési kompeten-
ciák támogatására. A tanfolyamba beépített teljesítményértékelés és az 
egyéni munkakörhöz kapcsolódó diplomamunka biztosítja a folyamatos 
tudástranszfert az elméletből a gyakorlatba és fordítva.  

Menedzserképzés a salzburgi egyetemen 

Mindössze négy éve működik Business School a salzburgi egyete-
men, de MBA és EMBA programjaival máris nemzetközi hírnévre tett 
szert. A FIBAA akkreditálása, a folyamatos értékelő és minőségbiztosí-
tási eljárások, valamint az előadók kiválasztásánál előírt magas színvo-
nal biztosítja a kiváló minőséget. Salzburg mint szellemi–kulturális köz-
pont kisugárzását tudatosan kihasználja az egyetem, hogy megvalósítsa 
jövőképét: a legjobb programokat, legjobb struktúrákat és lebonyolítást 
kínálják a hazai és nemzetközi menedzsereknek és utánpótlásnak. 

Többféle MBA-kurzust indítanak, amelyek nemzetközi akkreditálása 
a FIBAA által részben befejeződött, részben folyamatban van. A FIBAA 
kiemelten dicséretesnek tartotta többek között az MBA-programok integ-
rálását a szakmai környezetbe, az elnökség hatékony minőségbiztosítási 
munkáját a programok tartalmának továbbfejlesztése terén. Az egyetem 
metszéspontot képez a tudomány és a gazdaság, a köz- és magánszfé-
ra között, PPP (Private Public Partnership) formában.  

 



A mesterképzésen kívül célcsoportok számára speciális tanfolya-
mokat is tartanak, és a vállalatok igényeivel egyeztetett kihelyezett prog-
ramokat is indítanak. A salzburgi egyetem mottója: a menedzsment a 
tudás átalakítása haszonná, amit a legkülönbözőbb szakterületek nem-
zetközileg elismert szakemberei segítségével valósítanak meg. Az okta-
tási tartalmak abszolút aktualitása mellett szigorúan vigyáznak arra, hogy 
az előadók között a tudósok, a kutatók és a gyakorlati szakemberek 
egyensúlyban legyenek.  
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