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Globális MBA 

Az egyre globálisabb üzleti világban az üzletvitel felsőfokú oktatásá-
nak is nemzetközivé kell válnia. Az MBA-hallgatókat több európai 
oktatási intézményben tudatosan nevelik a kulturális gátak átlépésé-
re, a soknemzetiségű csapatmunkára. Az ilyen intézményekben nö-
vekszik az USA-beli diákok száma is. 
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Kultúrák közötti MBA 

A rotterdami RSM Erasmus Egyetemen az új MBA-hallgatók, a 
pénzügyi és marketing kurzusaikon, hamarosan a tankönyveik fölé gör-
nyednek, de először fognak dobolni egy üreges fadarabra feszített kecs-
kebőrön. Ez a 96 többnyire Hollandián kívülről jött, nemzetközi MBA-diák 
eligazításának a része, segítség átlépni a kulturális gátakon, és csapat-
ként együtt dolgozni. A céljuk: egy nap alatt megtanulni a Sewa-stílusú 
afrikai dobolás művészetét. A vállalati doboló összejövetelekre szakoso-
dott Sewa Beats svájci cég instruktorainak a vezetésével, a hallgatók es-
tére elfogadható törzsi dobosokká válnak, akik bonyolult mandinka rit-
musokat adnak elő csoportokban, megrengetve a házat. 

Az üzleti iskolák manapság, a radikálisan megváltozott diákállo-
mánnyal foglalkozva, Európa-szerte hasonló csapatépítő gyakorlatot 
használnak. Sok üzleti iskola, amelyet valamikor a helybeliek töltöttek 
meg, most tucatnyi országból vesz fel hallgatókat, és egyik nemzetiség 
sem dominál. Ez a sokféleség előnyös a diákok számára a munkahelyek 
piacán, különösen a multinacionális cégeknél, amelyek értékelik az isme-
retlen kultúrák közegében is működőképes munkaerőt. Az üzleti oktatás 
iránt érdeklődők számára ez azt jelenti, hogy nemcsak a Kellog, a 
Wharton és más vezető USA-beli intézmények közül lehet választani, sőt 
lehet, hogy nem is ez a legjobb választás.  



Ez az egyik oka annak, hogy növekvő számú észak-amerikai diák 
választ európai iskolát. Ők a szakmai életrajzukat ki akarják egészíteni 
ezzel a multikulturális vonással. Az amerikai iskolákban ilyen lehetőség 
nem található. Mindez különösen fontos, mivel az üzleti tevékenység 
egyre globálisabbá válik.  

Az USA-beli hallgatók azért is jönnek Európába, mert egy jellemző, 
egyéves európai tanfolyam költségei – ide értve a tandíjat, a megélhetést 
és a bérveszteséget is – durván fele annyit tesznek ki, mint a kétéves 
amerikai programé. Mint minden alkunak, ennek is ára van. Az álláspiaci 
különbségek következtében, a vezető európai programok diplomájával a 
kezdők átlagosan 103 ezer USD-t keresnek, szemben az USA-ban vég-
zettek 135 ezer USD-jával. 

A külföldi MBA-programokra jelentkező, USA-beli diákok aránya 
még az összes amerikai jelentkezőnek a két százalékát sem éri el. 2000 
óta azonban ez az arány gyorsan nő, amint az európai iskolák reputáció-
ja is, és híre megy annak, hogy a vezető programokat angolul oktatják. 
2005-ben 1578 amerikai diák küldte el a teszteredményeit brit üzleti isko-
lákba, ami közel a kétszerese a 2000. évi 883-nak. Franciaországban az 
amerikai jelentkezők száma 582-ről 844-re nőtt. Spanyolországban, ahol 
több angol nyelvű program működik, köztük a barcelonai ESADE és 
IESE, a létszám 162-ről 442-re nőtt. 

Mit várhatnak ezek a diákok felvételük esetén?  

A legtöbb intézmény olyan szolgáltatások széles választékát kínálja, 
amelyeket arra terveztek, hogy a hallgatók otthon érezzék magukat az új 
környezetükben. Közreműködnek a vízumok beszerzésében, a repülőté-
ren fogadják az érkezőket, segítenek nekik lakást találni, bevásárolni, 
elintézni a jogi formaságokat. Segítenek a családoknak is. Az IMD óvo-
dát kínál a hallgatók gyermekei számára. Az ESADE lehetővé teszi a 
partnereinek, hogy kéthetes intenzív spanyol nyelvi programban vegye-
nek részt a tanulmányok megkezdése előtt.  

A valódi nemzetközi tapasztalatra törekvő hallgatók számára na-
gyon fontos a más nemzetiségű osztálytársaikkal való kapcsolat. A leg-
jobb iskolák ezt is integrálják a tantervbe. Az IMD és a francia INSEAD 
speciális szoftverrel osztja be a hallgatókat a tanuló csoportokba. A cél 
olyan csapatokat létesíteni, amelyek nemcsak sokféle nemzetiségűek, 
hanem a hallgatók tevékenységi háttere is sokféle. Az IMD-nél, ahol a 
csoportok külső képzésben is részesülnek, a hallgatóknak a csapat di-
namikáját is elemezniük kell a vezetési ismeretek elsajátításához. Magu-

 



kat is figyelniük kell, sőt kívánság esetén pszichoterápiában részesülhet-
nek, ami benne van a tandíjban.  

A határok lerombolásának terhe nagy részben végül magukra a 
hallgatókra hárul. Az LBS-nek tucatnyi klubja van, amelyek nemzeti vo-
nalak mentén, és érdeklődési körök (marketing, konzultáció) szerint 
szerveződnek. Az egyes nemzeti klubok a többiekkel közös eseménye-
ket (vacsorákat, játékokat stb.) tartanak.  

Az INSEAD csak olyan diákokat vesz fel, akik az angolon kívül leg-
alább egy nyelven folyékonyan beszélnek, és megköveteli egy harmadik 
nyelv tanulását a diplomájukhoz. Az INSEAD egyike azoknak az iskolák-
nak, amelyek azt az elvet vallják, hogy káros lehet, ha a hallgatókat túl-
ságosan kézen fogják. Végül is, világjáró vezetőkként, magukról kell 
majd gondoskodniuk.  

Ha minden jól megy, érdekes dolog történik a nemzetközi MBA-
hallgatókkal. Eltávolodnak a nemzeti klikkjeiktől, csoportokban dolgozva 
azokhoz vonzódnak, akiknek hasonló a világlátásuk. Az egyre globáli-
sabb üzleti világban, a kultúrák közötti menedzsment művészetének az 
elsajátítása maga megérheti a tandíjat. 

A kapcsolatok 

A Vietnamban született, Washington, D. C.-ben nevelkedett, és 
gyakran hivatalos ügyekben a Közel-Keleten tartózkodó üzletasszony 
aligha volt idegen a világban, amikor jelentkezett az RSM Erasmus 
University nemzetközi MBA-programjára Rotterdamban. A 35 éves hall-
gató korábban nemzetközi programszakértő volt az USA kereskedelmi 
minisztériumában. 

A hozzá hasonló világjárók megszokottnak tekinthetők azok között a 
diákok között, akik angol nyelvű, Európában terjedő MBA-programokat 
választanak. Az RSM nemzetközi és vezetői MBA-programjainak dél-
afrikai dékánja szerint a programok a diákok egyfajta ENSZ-ét jelentik. 
Az iskolák igyekeznek többet kínálni, mint egy sekélyes, kellemes ta-
pasztalatot.  

Hogyan lehet a sokféleséget bevinni a tanterembe, bele kapcsolód-
ni, megküzdeni vele, majd magunkkal vinni? Az egyik válasz, legalábbis 
az RSM-nél, a technológia. Szoftverrel térképezik fel a hálózatokat, ame-
lyeket a diákok maguk között képeznek, és nyomon követik a hallgatók 
kapcsolatait az időben. Az iskola vezetői remélik, hogy felhasználják az 
oktatásban a diákok a tapasztaltakat arra, hogyan létesítsenek hatéko-



nyabban hálózatokat, amelyekre szükségük lesz boldogulásukhoz a glo-
bális üzleti környezetben.  

A diákok októberben érkeztek. Két hét múlva felkérték őket a sze-
mélyes hálózataik azonosítására. Egy kérdőíven kellett megnevezniük 
azokat a diákokat, akikkel együtt dolgoznak, akiktől ötleteket várnak, és 
akikkel társadalmi kapcsolataik vannak. Színjelzéssel látták el a három-
féle kapcsolatot, hogy előállítsák az aktuális osztály képét a képernyőn. 

Különféle minták mutatkoztak. Az egyik munkacsoportot például 
nyolcszög képviseli, mutatva, hogy ez csapatként jól együtt dolgozik. 
Ugyanakkor, ha a társadalmi hálózatot tekintik, az derül ki, hogy nem is 
beszélnek egymással. A társadalmi kapcsolatok vonalai mind más cso-
portokhoz vezetnek. Ebből kitűnik, hogy a csapatok képesek a feladatok 
teljesítésére akkor is, ha a tagjaik nem nagyon szeretik egymást. 

Nem meglepő, hogy a program kezdetén a hallgatók hajlamosak az 
anyanyelvük szerint csoportosulni. A 15 hónapos program előrehaladása 
során ez várhatóan megváltozik. A hallgatók az érdeklődésükön és a 
temperamentumukon alapuló, új szövetségeket kötnek. A nők rendsze-
rint jobbak a hálózatképzésben, mint a férfiak. 

A felmérést még kétszer ismételik meg, mielőtt az osztály végezne. 
Az eredményeket bizalmasan kezelik, de a hallgatóknak megmutatják, 
hogy az általuk, a saját hálózatuk tagjaiként meghatározottak közül ezt 
kik viszonozták. Ezek az ő ún. megerősített kapcsolataik. Ezután a hu-
mán hálózatokat tanulmányozzák a Harvard University antropológusá-
nak segítségével. A hallgatókat gondolkodásra késztetik, hogyan tudják 
bővíteni és hasznosítani a kapcsolataikat. A dékán a hallgatókat egy 
színpadon játszó színészekhez hasonlítja. Sok minden azon múlik, ho-
gyan értik meg önmagukat. 

A módszer új, így az eredmények még nem bizonyítottak. A hallga-
tók azonban már tudják, hogy valami értékeset tanulnak. Például meg-
tudták, hogy a Japánból és Tajvanról jött nők, akiket félénknek tartottak, 
az osztályban egészen rámenősek lehetnek. A haladás során a sztereo-
típiák leomlanak. A globális üzleti karriert tervező hallgatók számára ez 
fontos lecke, amely semmilyen tankönyvből nem tanulható meg. 

Éljenek a különbségek! 

Az USA-ból érkezett hallgató meglepődött, amikor, múlt ősszel egy 
MBA-s diáktársa arra kérte, hogy tartson egy jógabemutatót egy „indiai 
héten”, a francia HEC üzleti iskolában. Az indiai diákok nem jógáznak? – 
kérdezte. 

 



A kulturális sztereotípiák nem tartanak sokáig a HEC-en, amely 55 
országból vonz diákokat a dombtetőn lévő kampuszába, Jouy-en-Josas 
párizsi elővárosban. A Franciaország elit üzleti egyetemén (Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales), 1969-ben alapított MBA-program nagy 
átalakuláson ment át. 1997-ben még a hallgatóinak a többsége francia 
volt, és a programot a tengeren túl kevéssé ismerték. Az agresszív nem-
zetközi toborzás következtében, ma már a hallgatóknak csak mintegy 
15%-a francia, és közelítően az egyharmaduk Ázsiából és az Amerikák-
ból jött. Az összes tárgyat angolul tanítják, bár a hallgatóknak mintegy 
negyede kiegészítő üzleti tárgyakat hallgat franciául.  

A növelt sokféleséggel globális elismertségre is szert tettek. „Fran-
ciaország világra nyitottságának a jelképe vagyunk” – mondja a társdé-
kán, az MBA-program felügyelője. A HEC, 2004 óta kettős fokozattal járó 
programot kínál a New York University Stern üzleti iskolájával és a múlt 
év óta a pekingi Tsinghua University gazdasági és menedzsmentiskolá-
jával.  

A HEC nem az egyetlen európai üzleti iskola, amelynek erős nem-
zetközi jellege van, de a kis mérete (200 hallgató) és a viszonylag hosz-
szú (16 hónapos) programja (szemben a francia INSEAD és a svájci IMD 
tíz hónapjával), lehetővé teszi, hogy a hallgatók szoros kapcsolatokat 
alakítsanak ki az eltérő hátterű társaikkal. A személyes kapcsolatokra 
helyezett hangsúly az egyike a HEC „eladható” jellemzőinek. Az első 
nyolc hónap alatt mindegyik hallgatót egy öt-hatfőnyi csoportba osztják 
be, amellyel intenzíven együtt dolgozik különböző projekteken. Nézetel-
térések gyakrabban merülnek fel a szakképzettség különbségei kapcsán 
– például mérnökök pénzügyesekkel szemben –, mint kulturális összeüt-
közések miatt. Az egyik szíriai hallgató szerint: „Ha azért vagy itt, hogy 
alkalmazkodj és kinyisd a szemed, akkor ez egy nagyszerű hely.” 

A legtöbb diák számára a HEC csak az utolsó megállója egy jelen-
tős globális útvonalnak. A szír hallgató a bejrúti American University-n 
szerzett diplomát, és egy francia vállalatnál dolgozott Dubaiban, USA-
beli társa pedig hat évet töltött el Afrikában, fejlesztési projekteken dol-
gozva. A diákoknak az angol mellett még egy idegen nyelvet kell beszél-
niük, és a 80%-uk legalább három nyelvet beszél. 

Egy indiai hét megünneplése aligha látszik szükségesnek az ilyen 
kozmopolita társaság számára, de a részvevők szerint a hallgatók által 
szervezett tevékenységek erősítik a testületi szellemet. A HEC minden 
tavasszal sportversenyek házigazdája, amelyeken tíz európai MBA-
program hallgatói vesznek részt. A versenyek a kosárlabdától a terepbi-



ciklizésig terjednek. Ilyen versenyszellemmel könnyű megtartani a helyet 
az MBA első osztályában. 

Túlértékelt az MBA? 

Vizsgálták az összefüggéseket az MBA végzettség, a vezetői siker, 
a magas fizetés, a vállalati nyereségesség között. Úgy találták, hogy az 
MBA önmagában nem játszik döntő szerepet ezekben a kérdésekben. 

A vezetők Panteonjában David K. Zweiner kisebb istennek tekinthe-
tő. 1995-ben csatlakozott a Hartford Financial Services Group Inc. cég-
hez, pénzügyi főtisztviselőként. A tulajdonosi üzletág vezetője, igazgató. 
Zweiner a Northwestern University Kellogg menedzseriskolájának a dip-
lomása, a világ egyik legnagyobb presztízsű MBA-program 47 ezer élő 
végzettjének egyike. 2004-ben azonban a Standard & Poor éves jegyzé-
kében az 500 legmagasabb bérű vezető közül, a 3,7 millió USD jöve-
delmével csak egyike volt a három Kellogg MBA-snak. Szerinte az MBA 
az első ajtót nyitja ki, a többi már az egyéntől függ. 

Az MBA nem is követelmény azokkal szemben, akik a vállalati hie-
rarchia csúcsaira törekszenek. A Business Week kutatásai úgy találták, 
hogy három felső vezető közül csak egy érte el ezt a célt az MBA segít-
ségével. Az MBA-val rendelkező vezetőknek csak a fele járt a tíz vezető 
iskola valamelyikébe.  

A vizsgálat szerint száz MBA-s, magas fizetésű vezető átlag 8,4 mil-
lió USD-t keresett 2004-ben (bér, prémium, részvény és részvénylehető-
ség), míg az MBA nélküliek 7,1 milliót kerestek. Az MBA-val tehát 19% 
többlet járt, de ennek a nagy része nem az egyes iskolák érdemeivel 
függ össze.  

A Business Week megvizsgálta az S & P 100 vállalat öt-öt legmaga-
sabb bérű vezetőjét 2004-ben, és ezek végzettségét, amelyre vonatko-
zóan 441 főről szereztek be adatokat.  

Az 500 vezető közül csak 146-nak volt MBA fokozata, ami meglepő. 
Közülük is csak 71 szerezte az MBA-ját a tíz vezető üzleti iskola valame-
lyikében, és ezek kétharmada három intézményben kapott diplomát: 
Harvard Business School, Stanford University’s Graduate School of Bu-
siness, és University of Pennsylvania’s Wharton School.  

Tekintettel a tíz vezető iskola élő diplomásainak a tömegeire, a fize-
tési sztratoszférába jutottak száma feltűnően kicsi; 4000-ből csak egy. 
Igaz, hogy a 4000 között vannak a nyugdíjasok és a tapasztalatlan kez-
dők is, a valós esélyek tehát valamivel jobbak. Ez azonban nem vigasz 

 



például a Kellogg végzettjei számára, akik között több mint 15 000-ből 
csak egy kerül a csúcsra, szemben a Harvard 1500:1 arányával.  

Nagy szerepet játszik az idő. A magas fizetésű vezetők legtöbbje 
több mint húsz éve végzett. Akkor, a felvételről szinte teljesen a tesztek 
pontszámai döntöttek, és sok diák nem rendelkezett olyan felkészültség-
gel, amelyet ma a menedzseri siker kritikus feltételeként ismernek el. Az 
e nemzedékhez tartozók közül sokan MBA nélkül lettek sikeresek. Pél-
dául az American Express, a Citigroup és az IBM vezérigazgatóinak 
sincs MBA-ja, és ez messze nem kivétel. 

A fejvadászok szerint az MBA segíthet az első állás megszerzésé-
ben, de ettől kezdve a karrierben előnyei szinte nem léteznek. Az egyi-
kük véleménye: „A teljesen darwini világban, amelyben élünk, a pedigré 
semmit sem jelent. Az ösztön, a kemény munka és a nyers intelligencia 
számít.” 

A cégek 2002–2004. évi teljesítményének vizsgálata azt mutatja, 
hogy az MBA-val rendelkező vezetők által irányítottak nyeresége valami-
vel jobb volt, mint a többieké. Az átlagos részvénytulajdonosi nyereség 
azonban az MBA-sok által vezetett cégeknél 7,4% volt, szemben a többi 
9,9%-ával.  

Ha az MBA-sok nem szükségképpen jobbak, akkor mi magyarázza 
a nagyobb fizetéseiket? Az egyik nagy tényező az üzleti iskolák gondo-
san ápolt hírneve. A tíz vezető iskola 71 magas fizetésű végzettje közül, 
a Harvard és a Stanford végzettjeinek 10,9, illetve 11 millió USD volt az 
éves bére. A Wharton és a Chicago végzettjei átlag 7, illetve 8 milliót ke-
restek. A toborzók az iskola hírnevét fontosabbnak tekintik, mint a diákok 
minőségét. 

Sok vezető program élvez reputációt a hallgatók elégedettsége, és 
más olyan tényezők alapján, amelyeknek nem sok közük van a sikerhez. 
A tíz vezető program közül háromnak – Cornell, Dartmouth és 
Massachusetts Institute of Technology – csak egy-egy diplomása van az 
500 legmagasabb fizetésű vezető között, és a Kellogg és az University of 
Michigan eredményei sem sokkal jobbak.  

Úgy látszik, hogy az üzleti iskolák piramisának a csúcsain önbetelje-
sítő jóslat működik. Az iskola magas rangja sok jelentkezőt vonz, lehető-
vé téve, hogy a legjobbak nagyon szigorúan válogassanak. Stanford 
például tíz jelentkező közül kilencet elutasít. Az eredmény: tehetséges 
diákok koncentrált állománya. Ezek valószínűleg minden körülmények 
között sikeresek lennének, akkor is, ha nem végeznének üzleti iskolát.  



Lehet, hogy így van, de az üzleti iskola útját választók ne lepődjenek 
meg azon, hogy az MBA-diploma, minden érdeme mellett csak lehető-
ség. A vezetői sikerhez az üzleti képzésen át tartó út a kevésbé járt. 

 
A témában bővebb információ található az alábbi webcímeken: 

BusinessWeek businessweek.com/bschools 
ESADE www.esade.es
Cambridge thecambridgemba.com 
HEC www.hec.edu
IMD imd.ch 
INSEAD www.insead.edu
IESE iese.edu 
London Business School www.london.edu
RSM Erasmus www.rsm.nl 
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