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A Budapesti Corvinus Egyetem két kiváló munkatársa díjazásban részesült, Nagy 
Zsuzsanna, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója Szinnyei József-díjat, míg Zsidi 
Vilmos, a Levéltár levéltárvezetője, főlevéltárosa Pauler Gyula-díjat kapott.

Ponthatárokról és átalakulásról

Idén százéves a felsőfokú közgazdasági képzés, a Corvinus – jogelődeit is nézve – 72 éve áll 
fenn, és ahogy eddig, ezentúl is szeretne a hazai közgazdaság és társadalomtudomány vezető 
intézménye lenni.

Az idei év eredményei is erősítik ezt a hagyományt – tette hozzá a pénteki budapesti sajtó hát-
térbeszélgetésen az egyetem rektora.

Lánczi András, utalva arra, hogy a Corvinus volt az első, ami egy éve állami fenntartásból ala-
pítványi intézményi formára váltott, kifejtette: ez egy lassú folyamat, az elérendő célokat 2030-ig 
határozták meg. A rektor szerint a felelősség óriási, úgy fogalmazott, hogy az egyetem sorsa egy 
„nemzeti vállalkozás”. A megújulás minden téren zajlik.

A rektor arról is beszélt, hogy a Corvinus az ország legjobb középiskolásait célozza. Az alapít-
ványi működés egyik legfontosabb különbsége az állami fenntartáshoz képest, hogy nem szorul-
nak be a fejkvóta szemléletmódba, azaz nem kell minél több hallgatót felvenni, mivel nem ezen 
múlik a finanszírozási háttér.

Az idei felvételi során csökkent a felvett hallgatók száma a tavalyi évhez képest, csaknem 
20 százalékkal kevesebben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat ősztől az egyetemen. Emögött 
azonban tudatos döntés áll az egyetem részéről, és nem a körülmények diktálták - hangsúlyozta a 
rektor. Hozzátette, hogy nem akartak engedni a ponthatárokból, a színvonal növelése érdekében 
minden szakon igyekeztek emelni azt.

A Corvinuson a legtehetségesebb középiskolásokra fókuszálnak, az ő jelentkezésüket várták, 
és várják a jövőben is. Az egyetem részéről a minőségi szempont az elsődleges, ez pedig azt 
jelenti, hogy a ponthatárokat úgy állapítják meg, hogy a legjobb hallgatókat vegyék fel. Ez meg is 
duplázhatja a felvettek számát, ahogyan az meg is történt egyes szakoknál.

A megújuló egyetem stratégiájába illeszkedő döntés az angol nyelvű képzésekre felvehető 
hallgatók létszámának növelése is. A legnépszerűbb szak a nemzetközi gazdálkodás, aminek 
része egy féléves külföldi képzés is. A szakot csak angol nyelven hirdették meg, 430 pont volt 
bejutási küszöb, a felvett hallgatók számát kétszeresére növelték. „Egyre több magyar diák dönt 
úgy, hogy idegen nyelven folytatja tanulmányait” – jegyezte meg Lánczi András.

A cél, hogy a magyar hallgatók számára olyan képzéseket nyújtson az egyetem, amelyek elvég-
zése után a nemzetközi munkaerőpiacon is jól megállják a helyüket.

Szabó Lajos oktatási rektorhelyettes a felvételi ponthatárok ismertetése után kitért arra is: a most 
felvettek egyharmada nem magyar hallgató, és ezt az arányt a tervek szerint tovább növelnék. 
Ugyanannyi külföldi hallgató már most jelentkezett, mint tavaly, a kérdés azonban, hogy ki az, 
aki meg tud jelenni szeptembertől. Azon is dolgoznak, hogy megfelelő számú külföldi oktató 
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érkezzen a Corvinusra. Már most is 5–10 százalékban jelen vannak, de az arányukat szintén 
bővítenék.

Az egyetem vezetősége kiemelte, az aggodalmak ellenére a Corvinus Ösztöndíj betölti az 
állami ösztöndíj helyét, azaz százalékra ugyanannyi intézményi ösztöndíjas hallgató van, mint 
korábban állami. A 2020-2021-es tanévben a diákok alapszakon 80, míg mesteren 85 százaléka 
Corvinus-ösztöndíjasként ingyen tanulhat.

Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke arról beszélt: egy év alatt 44 új oktatót 
vettek fel az egyetemre, az összjövedelem bővülése 25 százalékos volt az intézményben. Tavaly a 
költségvetés 17 milliárd volt, az idei 22 milliárd forint, ami tartalmazza az oktatói béremeléseket is.

Az átalakulás részét képezi továbbá az oktatási programok megújulása. A Közgazdasági 
elemző mesterszak, ami magyarul és angolul is tanulható, átalakul, valamint megjelenik a nem-
zetközi adózás, mint új képzés az intézményben, ami nincs máshol az országban. Több jelenleg is 
működő szak tartalmát, például a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakot frissítik, ezekről a 
változtatásokról a következő hetekben részletesen beszámolunk majd.

Hernádi Zsolt, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány Kuratóriumának elnöke elmondta: 
állandó kritikaként jelent meg a felsőoktatás felé, hogy mennyire tudnak támaszkodni a meglévő 
képzésekre. Szeretnék, ha minél több vállalat venne részt az az egyetem munkájában. Például 
a nemzetközi adózás képzés elindításának igénye már kifejezetten vállalati oldalról jelent meg, 
ami jól példázza, hogy az új intézményi formában könnyebb a szoros együttműködés a vállalati 
szektorral.

Lánczi András rektor a következő évekkel kapcsolatban rámutatott:

Az átalakulás egyik motorja, hogy jó itthon tanulni, és megkaphatják a hallgatók azt a minő-
séget a képzés során, amit külföldön remélnek.

(Az eredeti cikk a Közgazdász Online-on érhető el.)


