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#ATEEGYETEMED

AZ IBS KÖZÖSEN FOLYTATJA KÉPZÉSEIT A 
UNIVERSITY OF BUCKINGHAMMEL ALAP-, 

MESTER- VALAMINT DOKTORI SZINTEN ÉS TÖBB 
MINT 100 ORSZÁGBÓL FOGADJA HALLGATÓIT.



#ATEBARÁTAID



A UNIVERSITY OF BUCKINGHAM ÉS AZ IBS
ALAP-, MESTER- ÉS DOKTORI DIPLOMÁJA A 

HALLGATÓK TUDÁSÁNAK BIZONYÍTÉKA 
ÉS KÉSŐBBI SIKERES KARRIERJÜK ZÁLOGA. 

EREDMÉNYES OKTATÁSI MÓDSZEREINKET 
KIVÁLÓ ELHELYEZKEDÉSI MUTATÓINK 

IGAZOLJÁK.

#BRITDIPLOMA



BRIT ÉS MAGYAR DIPLOMÁT ADÓ ALAPKÉPZÉSEK

ANGOL NYELVŰ ALAPKÉPZÉSEK
Angol nyelvű BSc szakjainkon hároméves nappali képzés folyik, amelynek eredményeként 

a University of Buckingham és az IBS diplomáját szerzik meg hallgatóink. Valamennyi szak 

közös első évvel indul, amely angol vagy magyar nyelven egyaránt elvégezhető. A szakvá-

lasztásra az első év végén kerül sor, így hallgatóink az első évben szerzett benyomásaik, 

ismereteik alapján dönthetnek a folytatás irányáról. Az ötödik szemeszterben diákjaink 

választhatnak, hogy egy félévet cserediákként valamelyik partnerintézményünknél tanulnak 

vagy szakmai gyakorlaton vesznek részt, és megkezdik karrierjük építését.

ERASMUS PROGRAM
A BSc program diákjai az Erasmus csereprogram keretében egy félévet 15 európai ország 

illetve USA és Dél-Korea közel 50 partneregyetemének valamelyikén tanulhatnak. A nyelvtanu-

lás mellett közvetlen közelből tapasztalhatják meg egy másik ország kultúráját, szokásait.

SZAKMAI GYAKORLAT, KARRIERÉPÍTÉS
Üzleti főiskolaként rendkívül fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink megszerzett tudásukat 

a gyakorlatban is kipróbálhassák. Karrierirodánk hatékonyan segíti hallgatóinkat, hogy 

megfelelő szakmai gyakorlatot találjanak, ennek érdekében folyamatosan bővítjük 

vállalati kapcsolatainkat. Az alapképzés másodévén IBS UpSkill 

programunk keretében hat, a munkaerőpiac szempontjából 

kiemelten fontos készségterületen személyre szabottan 

fejlesztjük hallgatóink képességeit.

KÉPZÉSI TERÜLETEK
• menedzsment

• pénzügyi menedzsment

• üzlet és diplomácia

• marketing

• művészetmenedzsment

• emberi-erőforrás és pszichológia

• turizmus

“AZ IBS NEM CSUPÁN EGY 
ISKOLA, HANEM OTTHON ÉS 

KÖZÖSSÉG IS: EGY HELY, AHOL 
FELNŐHETSZ.”

CHRISTOPHER BJERRE KRENCHEL, DÁNIA

A képzés időtartama                                                                                                    6 félév

Jelentkezési határidő                                                                   február 15. / november 30.

Tandíj félévente                                                                                                           € 3700

Regisztrációs díj nem EU állampolgárok részére                                                            € 900

Jelentkezési díj                                                                                                               € 100

Diplomát kiállító intézmény                                                   The University of Buckingham / IBS

Campus                                                                                                                   Budapest

Felvételi követelmények                                                             lásd: www.ibsbudapest.com

Ösztöndíj lehetőségek                                                                                                 25-75%



MAGYAR DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK

Intézményünkben magyar nyelven is lehet alap- és 

mesterképzésen tanulni. A magyar nyelvű képzés 

eredményeként az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola diplomáját 

szerezhetik meg hallgatóink.

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI DIPLOMÁT ADÓ 

SZAKOK

Nappali szakon hat, hét illetve nyolc féléves alapképzési 

szakjainkat az alábbi területeken indítjuk:

• gazdálkodási és menedzsment (7 félév)

• nemzetközi gazdálkodás (8 félév)

• nemzetközi tanulmányok (6 félév)

Diplomát szerzett hallgatóink változatos területeken helyezkedhetnek el. Kis-, közép- és 

nagyvállalatok marketing, pénzügy, HR területei vagy nemzetközi kereskedelmi tevékenységet 

folytató cégek várják a frissen végzetteket. Az IBS diplomája minisztériumoknál, kormányzati 

szerveknél és önkormányzatoknál nemzetközi és uniós feladatok ellátására is képesít.

MAGYAR MESTERKÉPZÉSI DIPLOMÁT ADÓ SZAK

Magyar nyelvű mesterképzési szakunk négy félév alatt, levelező munkarend szerint 

végezhető a vállalkozásfejlesztés szakterületén. Hallgatóink a diploma megszerzését 

követően eredményesen pályázhatnak hazai és nemzetközi, multinacionális cégek közép- és 

felsővezetői vagy szakértői munkaköreire.

“AZ ÓRÁK NAGYON KREATÍVAK, ÁLTALÁBAN 
CSOPORTOKBAN DOLGOZUNK. HASZNOS, 
HOGY EGYMÁSSAL KOMMUNIKÁLUNK, ÉS 
MEGOSZTJUK AZ ÖTLETEINKET. AZ IBS-BEN JÓ 
CSAPATJÁTÉKOSSÁ VÁLSZ.”

DIANA SWEIDAN, JORDÁNIA

Jelentkezési határidő (FELVI.HU-n!)                                                                        február 15.

Tandíj félévente (alapképzések)                                                     400.000 Ft

Tandíj félévente (nemzetközi tanulmányok 2022/2023-ban induló évfolyamának)             0 Ft

Tandíj félévente (mesterképzés)                                                                         240.000 Ft

Diplomát kiállító intézmény                                                   IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

Campus                                                                                                                   Budapest

Felvételi követelmény                                      lásd: www.ibsbudapest.com és www.felvi.hu



MESTERKÉPZÉS EGY ÉV ALATT

A 3 féléves (2 tanulmányi félév)  nappali, angol nyelvű képzés eredményeként a University 

of Buckingham és az IBS MSc diplomáját szerzik meg hallgatóink. A képzés időbeosztásánál 

fi gyelembe vettük, hogy munka mellett is végezhető legyen. 

A kis létszámú, sokszínű szemináriumi csoportok kiváló lehetőséget nyújtanak a 

tanulás mellett egymás kultúrájának megismerésére, fejlesztik a kommunikációs és 

problémamegoldó készségeket.

KARRIERLEHETŐSÉGEK

A képzés során olyan analitikus szemléletmódot és szakmai kompetenciákat fejlesztünk 

ki hallgatóinkban, amelynek segítségével átlátják a menedzsment működését, az üzleti 

döntéshozatal folyamatát és ezek együttes hatását. 

KÉPZÉSI TERÜLETEK

• MSc in Strategic Human Resource Management 

• MSc in Strategic International Management 

• MSc in Strategic Finance

• MSc in Strategic Marketing

• MSc in IT for Business data Analytics

• MSc in International Management (Bécsben elérhető)

“HÁLÁS VAGYOK AZ IBS-NEK, AMIÉRT EURÓPA 
EGYIK LEGSZEBB VÁROSÁBAN SZEREZHETEK BRIT 
DIPLOMÁT.”                      DANA SAPAROVA, KAZAHSZTÁN

BRIT ÉS MAGYAR DIPLOMÁT ADÓ MESTERKÉPZÉSEK

A képzés időtartama                                                                                                        1 év

Jelentkezési határidő                                                                      május 31. / november 30.

Tandíj félévente (csak két félévre fi zetendő)                                                     € 5900 

Regisztrációs díj nem EU állampolgárok részére                                                            € 900

Jelentkezési díj                                                                                                               € 100

Diplomát kiállító intézmény                                                   The University of Buckingham / IBS

Campus                                                                                                       Budapest  / Bécs 

Felvételi követelmények                                                             lásd: www.ibsbudapest.com



EGYÉVES ANGOL NYELVŰ MBA KÉPZÉS

A University of Buckinghammel együttműködve angol nyelvű MBA in Data-Driven 

Management programot indítunk a leendő felsővezetők számára. A Magyarországon 

egyedülálló, a vállalatirányítás valamennyi területét érintő képzés során a legkeresettebb 

üzleti készségeket kívánjuk fejleszteni: az elemzési készségeket, valamint a vállalati 

adatbázisok kezeléséhez és üzleti intelligencia alapú megoldásokhoz kapcsolódó ismereteket.

A három féléves MBA programot azoknak ajánljuk, akik legalább 3-5 év munkatapasztalattal 

rendelkeznek, vezetőként dolgoznak, illetve szakmai fejlődésükhöz nélkülözhetetlenek az 

említett készségek és képességek.

Az első szemeszter során a szakmai kompetenciákat, a kommunikációs készségeket, 

projektvezetést, együttműködési és szervezési készséget, valamint a naprakész üzleti, 

elemző ismereteket fejlesztjük. A második szemeszter során a résztvevők elsajátíthatják a 

magasabb szintű vállalatvezetői készségeket, a hatékony ügyfél-kapcsolattartást, a stratégiai 

döntésekhez szükséges ismereteket, valamint az adatelemzés és adatvizualizáció alapjait.

A PROGRAM SZERKEZETE:

“A PROFESSZIONÁLIS HOZZÁÁLLÁS ÉS A VALÓS 
ÜZLETI PROBLÉMÁK ÉS KIHÍVÁSOK KÖZPONTBA 
HELYEZÉSE TESZI AZ IBS KÉPZÉSEKET EGYEDIVÉ.”

FARKAS-PÁLL CSABA, MAGYARORSZÁG

MBA IN DATA-DRIVEN MANAGEMENT

1. FÉLÉV

Communication Skills

Budgeting and Cost Awareness

Service Excellence

Decision-Making and Analytical Skills

Organisational and Project Management Skills

2. FÉLÉV

Leadership in a Globalised World

Business Intelligence

MBA Elective

Strategic Management

Team Management Skills 

A képzés időtartama                                                                                                        1 év

Jelentkezési határidő                                                                     május 31. / november 30. 

Tandíj félévente (csak két félévre fi zetendő)                                                     € 6200 

Regisztrációs díj nem EU állampolgárok részére                                                            € 900

Jelentkezési díj                                                                                                               € 100

Diplomát kiállító intézmény                                                   The University of Buckingham  / IBS

Campus                                                                                                       Budapest 

Felvételi követelmények                                                             lásd: www.ibsbudapest.com

Ösztöndíj lehetőségek                                                                                                 25%



BRIT DIPLOMÁT ADÓ DOKTORI KÉPZÉSEK

ANGOL NYELVŰ DOKTORI KÉPZÉSEK

Doktori képzésünkön a University of Buckingham PhD fokozata szerezhető meg. A hároméves 

programra elsősorban az egyéni kutatómunka iránt elkötelezett, motivált hallgatókat várunk, 

akik az alábbi területek valamelyikén választhatják kutatási témájukat:

• Business and Management

• International Affairs

A jelentkezők az előzetes regisztrációt követően kutatási tervet dolgoznak ki, és részt vesznek 

egy szóbeli beszélgetésen. Az interjú során a kutatási referens felméri a jelölt felkészültségét, 

a témában való jártasságát és a kutatási terv megvalósíthatóságát. 

A sikeres felvételt követően a doktoranduszok megkezdhetik munkájukat az egyetem által 

kirendelt két szupervizor segítségével, akikkel szorosan együtt dolgoznak, évente legalább 12 

alkalommal személyesen is konzultálva. Az első év végén a jelöltek részletes kutatási tervet 

prezentálnak a University of Buckingham és az IBS képviselőiből álló bizottság előtt, amely 

dönt arról, hogy a jelölt teljes jogú doktoranduszként folytathatja a munkát, vagy célszerűbb, 

ha egy a második év végén leadott, kisebb lélegzetű disszertációval és egy MPhil fokozattal 

zárja a programot. A doktoranduszok esetében a doktori cím megszerzésének feltétele egy 

100 000 szavas doktori értekezés megírása és sikeres megvédése. 

A doktoranduszok disszertációjukban számot adnak a kutatási területükön szerzett 

jártasságukról, kompetenciájukról, szakirodalmi ismereteikről és legfőképpen egyéni kutatási 

eredményeikről, illetve azok értelmezéséről.

“BUDAPEST LENYŰGÖZŐ. AZ IBS-BEN IGAZÁN 
NEMZETKÖZI A LÉGKÖR, NAGYSZERŰ 
EMBEREKET ISMERTEM MEG A VILÁG MINDEN 
SZEGLETÉBŐL. ÉLETEM LEGJOBB HÓNAPJAIT 
TÖLTÖTTEM ITT!”

JENNIFER LUKAS, NÉMETORSZÁG

A képzés időtartama                                                                                                        3 év

Jelentkezési határidő                                                                      április 15. / október 15.

Tandíj félévente                                                                                         € 3100 

Validációs díj                                                                                                               € 1200

Jelentkezési díj                                                                                                               € 100

Diplomát kiállító intézmény                                                   The University of Buckingham

Campus                                                                                                                   Budapest 

Felvételi követelmények                                                             lásd: www.ibsbudapest.com

Ösztöndíj lehetőségek                                                                                                 20-80%



ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉV

Az egyetemi előkészítő év azt a célt szolgálja, hogy a diákok biztos alapokon nyugvó angol 

nyelvtudással és a felsőfokú tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapkészségek birtokában 

kezdjék meg felsőfokú tanulmányaikat, akár az IBS-ben, akár más intézményekben. A két 

félévből álló intenzív program időbeosztása összhangban van a főiskolai félévekkel. 

A diákok valós nyelvtudásához igazodva, az IBS saját angol nyelvi szintfelmérése után kerül-

nek a kezdőtől a haladó csoportokba. Az első félév sikeres teljesítését követően a hallgatók-

nak lehetőségük van magasabb nyelvi csoportban folytatni tanulmányaikat, így a két féléves 

kurzus végére egy vagy akár több nyelvi szinttel is feljebb léphetnek, miközben tanulási, 

együttműködési, kvantitatív és informatikai készségeik is fejlődnek. A program során két 

alkalommal a diákok részletes visszajelzést kapnak tanulmányi előmenetelükről.

“EURÓPA SZÍVÉBEN TANULNI, 
BRIT DIPLOMÁT SZEREZNI 

ÉS RENGETEG KÜLFÖLDI 
DIÁKOT MEGISMERNI OLYAN 

LEHETŐSÉG, AMIT NEM LEHET 
KIHAGYNI. IMÁDOM!”

JOAKIM BIRKELAND, NORVÉGIA

ANGOL EGYETEMI ELŐKÉSZÍTŐ

A képzés időtartama                                                                                                    2 félév

Jelentkezési határidő                                                                      május 31. / november 30.

Tandíj félévente                                                                                                           € 2750

Regisztrációs díj nem EU állampolgárok részére                                                            € 900

Jelentkezési díj                                                                                                               € 100

Campus                                                                                                                   Budapest 

Felvételi követelmények                                                             lásd: www.ibsbudapest.com



HALLGATÓI SEGÍTŐK (PEER MENTORING)

Új hallgatóink beilleszkedését felsőbb éves, önkéntes hallgatók, mentorok segítik. 

Tapasztalataink szerint a korban hozzájuk közel álló mentoroktól az új hallgatók bátran 

kérdeznek, szívesen fogadnak tanácsokat, őszintén beszélnek problémáikról. A mentorok 

és elsős hallgatók között kialakuló személyes kapcsolat megkönnyíti az első heteket, az 

új barátságok kialakulását. Az önkéntes mentorokat a Hallgatói Központon belül működő 

Diákjóléti Csapat készíti fel, koordinálja és irányítja munkájukat.

HALLGATÓI KLUBOK

Az IBS Diákjóléti Csapata koordinálja az IBS-ben működő hallgatói klubok tevékenységét 

is. Az IBS hallgatói csatlakozhatnak a meglévő klubokhoz, vagy alapíthatnak újakat. A 

jelenleg működő klubok között pénzügyi, nemzetközi kapcsolatok, környezetvédelmi klub, 

stb. található. A klubok önállóan választják ki a vezetőiket és szervezik tevékenységüket; 

működésüket az intézmény anyagilag és kapcsolati hálója révén is támogatja.

TANÁCSADÁS SZEMÉLYES ÉS TANULMÁNYI ÜGYEKBEN

A IBS Diákjóléti Csapata folyamatosan a hallgatók rendelkezésére áll. Tanácsadással 

foglalkozó, tapasztalt munkatársai bármilyen személyes probléma (egészségügyi, 

mentálhigiénés, családi, stb.) esetén segítenek megtalálni a megoldást, vagy a megfelelő 

szakembert. Munkatársainktól hasznos tanácsokat kapnak azok a hallgatók is, akik az IBS-

ben működő brit típusú tanulmányi rendszer követelményeivel és lehetőségeivel még csak 

ismerkednek, vagy tanulmányaikkal kapcsolatban vannak kérdéseik.

“AZ IBS OLYAN ÜZLETI ISKOLA, AHOL 
KÜLÖNBÖZŐ KULTURÁJÚ DIÁKOK 
ISMERKEDNEK AZ ÜZLETI ÉLET ALAPJAIVAL. 
ITT MEGSZEREZHETED A SIKERES KARRIERHEZ 
SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEKET.”

AYAN MIRZAYEVA, AZERBAJDZSÁN

DIÁKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSAINK



#BUDAPESTCAMPUS

A HÁROM MŰEMLÉKÉPÜLETBŐL ÁLLÓ 
CAMPUSUNK AZ ÓBUDAI DUNA-PARTON, 
A GRAPHISOFT PARKBAN TALÁLHATÓ. 
A PARKBAN TÖBB MINT 60 MAGYAR ÉS 
KÜLFÖLDI CÉG, KÖZTÜK A MICROSOFT, SAP, 
CANON MŰKÖDIK. EBBEN A KÖRNYEZETBEN 
HALLGATÓINK SZEMÉLYESEN TAPASZTALHATJÁK 
MEG AZ ÜZLETI VILÁG PEZSGÉSÉT.



#RESIDENCEHALL

HALLGATÓINK KÉNYELMÉT SZOLGÁLJA A 
GRAPHISOFT PARK DIÁKSZÁLLÓJA:

14 KÉTÁGYAS ÉS 62 EGYÁGYAS SZOBÁVAL 
90 FŐ ELHELYEZÉSÉRE VAN LEHETŐSÉG. 

A SZOBÁK JÓL FELSZERELTEK, WIFI,
VALAMINT EMELETENKÉNT FŐZÉSI 

ÉS MOSÁSI LEHETŐSÉG ÁLL 
LAKÓIK RENDELKEZÉSÉRE.



#BÉCSCAMPUS

BÉCSI CAMPUSUNK AZ OSZTRÁK FŐVÁROS 
KÖZPONTJÁBAN HELYEZKEDIK EL, KÖZVETLENÜL A 
BELVEDERE MELLETT. HALLGATÓINK BARÁTSÁGOS 
ÉS MODERN KÖRNYEZETBEN, NEMZETKÖZI 
OKTATÓK SEGÍTSÉGÉVEL SAJÁTÍTJÁK EL AZ 
ÜZLETI ÉLETBEN NÉLKÜLÖZHETETLEN KRITIKAI 
GONDOLKODÁSMÓDOT.


