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FELHÍVÁS 

a BGE oktatói és hallgatói számára  

 

A BGE Keleti Üzleti Akadémiai Központ mintatanterven kívüli ingyenes távol-keleti 

interkulturális menedzsment tréninget hirdet meg.  

 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket 

beszélő, a kelet-ázsiai országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek 

(közgazdászok, nemzetközi kapcsolatok szakértők) képzéséhez. Ennek keretében a BGE 

Keleti Üzleti Akadémiai Központ lehetőséget nyújt, hogy a jelentkezők térítésmentes, két 

féléves távol-keleti interkulturális menedzsment tréningen vegyenek részt.  

 

Távol-keleti interkulturális menedzsment kurzusleírás   

Korunkban a világgazdaság egyik leggyorsabban fejlődő régiója a Távol-Kelet. Hazánknak 

fontos érdeke, hogy a régióval foglalkozó jövőbeni munkavállalók a térséget alapos 

megismerjék, és képesek legyenek a külgazdasági kapcsolatok hatékony fejlesztéséhez.  

A tanfolyam elsősorban a távol-keleti régió gazdaságilag meghatározó országaival, Kínával, 

Dél-Koreával és Japánnal foglalkozik. Átfogóan elemzi a térség nyelveit, írásrendszereit, 

kultúráit és egyéb jellegzetességeit (elsősorban történelmét, vallási hagyományait), továbbá 

a kommunikációs szokásait, különös tekintettel az etikett és protokoll szabályaira, és azoknak 

a nyugatitól eltérő jellegzetességeire. A kulturális sajátosságok mellett fontos szerepet kap 

a három ország gazdaságának, külgazdasági tevékenységének elemzése is. Ennek 

keretében a kurzus hallgatói megvizsgálják a három ország vállalatainak, 

vállalatvezetésének egyező és eltérő vonásait, a Nyugattal, hazánkkal folytatott gazdasági 

és kulturális együttműködés jelenlegi helyzetét és perspektíváit. 

A téma előadói a térség legismertebb hazai szakértői, akik részben a BGE Keleti Nyelvek 

Szakcsoportjának oktatói, részben pedig felkért külső előadók. A tanfolyam során lehetőség 

nyílik a hazánkban működő távol-keleti vállatok és kereskedelmi képviseletek 

meglátogatására is.  



 

 

 

 

Részletek:  

 A tanfolyamon a Budapesti Gazdasági Egyetem oktató és hallgatói. 

 A kurzus heti 8 órában (4x1,5 tanóra) zajlik. 

 Időpont: péntek 9:45 – 13:00 és 14:00 -17:00 (szünet: 13:00 -14:00). 

 A kurzus létszáma maximum 30 fő. 

 A jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk el.  

 Az oktatás helyszíne: BGE Külkereskedelmi Kar. 

 Az első óra időpontja: 2017. október 13.  

 A kurzus sikeres teljesítésének feltétele az órák 80%-án való részvétel, és a kurzust 

záró tesz sikeres megírása. 

 A kurzus sikeres elvégzése előnyt jelent a Keleti Üzleti Akadémiai Központ hallgatói 

és kutató mobilitási felhívásainak elbírálása során 

Jelentkezési feltételek:  

Jelentkezni 2017. október 19-ig lehet.  

 A jelentkezéseket elektronikus formában a következő email címre küldve lehet beadni: 

mezey.reka@uni-bge.hu   

 A jelentkezésekben név, munkahely vagy évfolyam megadása szükséges. 
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