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Intézményi és tudományos háttér  

2000. október 17.: Főiskola megalakulása, törvénybe iktatás;

2001. február: humán erőforrás menedzser, művelődésszervező,
nemzetközi kapcsolatok – első szakok és évfolyamok;

2010. szeptember 29.: óbudai campus, magánfőiskola:

11 BA szak,

6 MA szak (EE MA akkreditációs eljárás alatt),6 MA szak (EE MA akkreditációs eljárás alatt),

3 Intézet (GVI, KMI, NPTI),

1 Nyelvi lektorátus és akkreditált nyelvvizsgaközpont,

9 Kutatóközpont,

19 Nemzetközi Partnerintézmény (Erasmus kapcsolat).
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HR oktatás kronológiája   

2001.

2002.

Humánerőforrás - menedzser szak 

nappali 3 év – levelező 4 év, kreditrendszer előtt, nincs 
szakcsoport besorolás, felvételi szempontból bölcsész;
kreditrendszer bevezetése, a szak közgazdasági 
szakcsoportba sorolása;

Emberi Erőforrások szak2006.

2009.

Emberi Erőforrások szak

BA Közgazdász képzés – 3 éves;
párhuzamosan:  kifutott a Humánerőforrás - menedzser 
szak és első Emberi Erőforrások BA diploma átadó;
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HR szakemberek ZSKF diplomával 
a munkaerőpiacon   

ÉV / FŐ HUM - N HUM - L EE - N EE - L

2004 47

2005 84 495

2006 124 352 52

2007 125 276 61

2008 78 153 41
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2008 78 153 41

2009 11 147 4 47

2010 42 42 58 85

511 1465 62 286 2324



HR oktatás jelene   

� 453 fő hallgató - nappali és levelező képzésben;
� oktatók több, mint 2/3-a minősített oktató;
� fiatal és tapasztalt oktatók összhangja,
� kompetencia elvű - gyakorlatorientált oktatás;
� hallgató – intézmény – munkaerőpiac együttműködése;
� szakszemináriumi rendszer, államvizsga – gyakorló HR 

vezetők és szakemberek aktív közreműködése;
� szakirányok – specializált HR ismeretek;

5

� szakirányok – specializált HR ismeretek;
� kutatóközpontok – Közép- és Kelet európai üzleti

menedzsment HR specifikus kutatások;
� intézményi HR kutatások – kutatóközpont, DPR és 

Alumni;
� konferenciák, szakmai programok, publikációk;



HR oktatás - jövőstratégia   

� új - piacképes szakirányok indítása;
� Emberi Erőforrás Tanácsadó MA képzés elindítása;
�használható, piacképes tudás átadása a hallgatók és a 

munkaerőpiaci szereplők számára;
� coaching szemléletű oktatás, fejlesztő tanácsadás;
� nemzetközi kapcsolatok kiterjesztése, a nemzetközi 

tapasztalatok integrálása a képzési struktúrába, 
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tapasztalatok integrálása a képzési struktúrába, 
saját tapasztalatok átadása a társintézményeknek;

� cél: első hazai alapítású magánegyetemmé válás;



www.zskf.hu

http://karrier.zskf.hu

szabo.szilvia@zskf.hu

+36 30 686 1984
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