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Regionális gazdasági tanácsadó szakirányú 

továbbképzési szak 

Jelentkezési határidő:   

 2019. január 15. 

A képzés teljes neve: 

Regionális gazdasági tanácsadó magyar-szerb tagozat szakirányú továbbképzési szak 

A képzés célja: 

A képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik alapvető mikro- és makrogazdasági, 

regionális- és település-, valamint környezet gazdaságtani, geográfiai és szociológiai 

ismeretek birtokában Magyarország és Szerbia vonatkozásában alkalmasak e szakmai terület 

sokoldalúan képzett diplomás szakembereivé válni. Önálló és irányító munkaköröket képesek 

betölteni a regionális tudomány eredményeit alkalmazó, elsősorban közigazgatással, 

turizmussal, vidékfejlesztéssel foglalkozó munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben, 

szakigazgatási szervekben mind Magyarországon, mind Szerbiában. A szakon végzettek kellő 

mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés egyetemi, második ciklusban történő 

folytatásához. 

 

Információk a képzésről: 

Képzés helye: Pro Scientia Naturae Alapítvány (24400 Zenta, Posta utca 18.) 

Képzés nyelve: magyar 

Képzési idő: 2 félév 

Munkarend: levelező 

Képzés kezdete: 2019. február (keresztféléves képzés) 

Képzés gyakorisága: félévenként 12 alkalommal kontakt órás foglalkozás 

Finanszírozási forma: önköltséges 

Önköltség: 250.000 Ft/félév, azonban az EFOP 3.10.1 projekt keretéből a képzés teljes 

időtartamára 15 fő számára tandíjmentességet tudunk biztosítani.  

Minimális indulólétszám: 15 fő 

Maximális létszám: 50 fő 
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Részvétel feltétele: 

Bármely képzési területhez tartozó alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: 

Regionális gazdasági tanácsadó magyar-szerb tagozat szakirányú továbbképzési szak 

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése: Regionális gazdasági 

tanácsadó magyar-szerb tagozat 

Jelentkezés: 

Jelentkezési határidő: 2019. január 15. (keresztféléves képzés) 

A jelentkezés formája: Az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.  

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint a csatolt dokumentumokat kérjük, 

szíveskedjék a következő címre postai, vagy beszkennelve elektronikus úton eljuttatni 

hozzánk: 

SZIE–GTK–RGVI Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. 

E-mail: rgt@gtk.szie.hu 

Határon túli (vajdasági) jelentkezők estében: Pro Scientia Naturae Alapítvány (24400 Zenta, 

Posta utca 18.); psna.zenta.felkep@gmail.com 

Csatolandó dokumentumok:  

 az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata 

(Régebben diplomát szerzett jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal, ebben az esetben természetesen nem kell csatolni a másolatát, ettől 

függetlenül a jelentkezés érvényes lesz.) 

Túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók köre a jelentkezések fenti címre történő 

megérkezésének sorrendjében kerül megállapításra.  

mailto:rgt@gtk.szie.hu
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Elérhetőségeink: 

Szent István Egyetem 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 

Regionális és Vidékfejlesztési Tanszék 

Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1 

Tel.: +36 28 522 906, +36 28 522 000/2060, E-mail: rgt@gtk.szie.hu 

Honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/regionális gazdasági tanácsadó szak 

Kapcsolattartó: Gerencsér Ilona tanársegéd, 

Tel.:+36 28 522 906, +36 28 522 000/2371 

E.mail: Gerencser.Ilona@gtk.szie.hu 

Szakvezető: Prof. Dr. Tóth Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető 

E-mail: toth.tamas.argi@gtk.szi.hu 

Szint: SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

 

Képzési hely: Zenta, Szarvas 

http://gtk.szie.hu/kepzesek/regionális%20gazdasági%20tanácsadó%20szak
mailto:Gerencser.Ilona@gtk.szie.hu
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