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Beszámoló 

 

Kironsky Zoltán vagyok, másodéves hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztés 

mesterszakán. A Felkai András Alapítvány ösztöndíját a CEMS dupla-diploma program külföldi 

félévének elvégzéséhez használtam fel, melyet a szingapúri National University of Singapore 

intézményben töltöttem. 

A CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM) program a világ egyik legmagasabb 

színvonalú menedzsment mesterprogramja, amely a világ vezető gazdasági egyetemeinek globális 

szövetségén alapul. A másfél éves képzés egyik követelménye, hogy az egyik szemesztert egy 

külföldi partnerintézménynél kell elvégezniük a hallgatóknak. 

A potenciális külföldi intézmény kiválasztásánál fő szempont volt az oktatás színvonala, az 

egyetem hírneve, a kínált kurzusok jellege, valamint a fogadó ország kultúrája. Mivel korábbi 

egyetemi tanulmányaim során már volt szerencsém külföldi csereféléven részt venni Európán 

belül, ezért a CEMS program keretében elvégzendő külföldi szemesztert mindenképp 

tengerentúlon szerettem volna eltölteni. Mivel egy globális mesterképzésről van szó, ezért 

fontosnak tartottam, hogy az európaitól távolabbi kultúrával is megismerkedjek. E szempontok 

figyelembevételével esett a végső választásom a National University of Singapore (NUS) 

intézményre, melynek gazdasági kara (NUS Business School) több nemzetközi felmérés szerint is 

a legjobb ázsiai gazdasági egyetemnek minősül.  

Az őszi szemeszter korábban kezdődött az NUS-on, mint az otthoni egyetemeken (augusztus 

eleje), ezért július végén utaztam ki Szingapúrba. A félév rögtön egy intenzív szeminárium-

sorozattal kezdődött (Block seminar), amely egy kötelező eleme a CEMS képzésnek. A 2017-es 

szingapúri blokkszemináriumnak egy összetett témája volt („Managing Plurality: Self-Leadership 

in the Global Organization”), melynek keretében foglalkoztunk a 21. század menedzsment 

kihívásaival, Délkelet-Ázsia megismerésével, és a vezetői képességekkel. A blokkszeminárium 

ötnapos volt, amelynek minden napját különböző elméletek áttekintésével kezdtünk. Az ebédet 

követően interaktívvá vált az óra, csoportos viták keretében taglaltuk a délelőtt hallottakat. 

Minden napot egy kampuszon kívül szervezett eseménnyel zártunk. 

A blokkszemináriumot követő héten hivatalosan is elkezdődött az őszi szemeszter, amelyre öt – 6 

kreditértékű – tárgyat vettem fel. A szemeszter alatt egy kötelező tárgyunk volt, a többit szabadon 

választhattuk. A Global Strategic Management kötelező tárgy keretében a már alapképzésen 

megismert stratégiai elméleteket és keretrendszereket alkalmaztuk globális vállalatok 

vonatkozásában. Különösen érdekessé tette a tárgyat, hogy minden órán egy ázsiai globális 

vállalatot elemeztünk, amely során kirajzolódtak a nyugati és a keleti menedzsmentmódszerek 

közötti differenciák. 

A Business Analysis and Valuation az egyik legjobban várt tárgy volt a számomra, mivel különösen 

hasznosnak tartom a vállalatértékelési ismereteket. Ez az a terület, amellyel mind vállalkozóként, 

mind befektetőként, de még nagyvállalatoknál is érdemes tisztában lenni. A tárgy teljes 

mértékben megfelelt az elvárásoknak. Az órák nagyon gyakorlatorientáltak voltak, valós vállalatok 

valós pénzügyi adatait alapul véve próbáltuk megbecsülni az értéküket. 



Az Entrepreneurial Finance óra keretében fiatal vállalkozások finanszírozási folyamatával 

ismerkedhettünk meg mind a befektető, mind pedig a vállalkozó szemszögéből. A tárgyat oktató 

tanár több mint tíz évet dolgozott a kockázati tőke világában, így első kézből tudta bemutatni 

nekünk, hogy hogyan és mi alapján hozzák meg a befektetési döntéseiket a kockázati 

tőkebefektetők. A szemeszter elején a hallgatók két csoportba lettek szétosztva (vállalkozók és 

befektetők), és az órák során végigszimuláltuk a befektetési folyamat minden stádiumát, az ötlet 

bemutatásától a tárgyaláson keresztül a befektetési döntés meghozataláig.  

Az egész félév során a Macroeconomics and Finance: Perspectives from Asia című tárgy volt a 

kedvencem. A tárgyat Kim Sun Bae professzor tartotta, akinek nagyon sok tapasztalata van a 

makroökonómia és a pénzügyi piacok területén. Kim professzor dolgozott az amerikai központi 

banknál (Federal Reserve) és Ázsiára szakosodott vezető gazdasági elemző volt a Goldman Sachs-

nál. Nagy tapasztalata mellett viszont rendkívül jó tanár is volt, stílusával minden hallgatót 

érdekeltté tett a témában. A szemeszter végén egy csoportos nagyelőadást tartottunk, melyben 

mindenki megvizsgálta a 2008-as gazdasági világválság saját országára gyakorolt hatását, illetve 

értékeltük a gazdaságpolitikai reakciók hatékonyságát. A tárgy keretében nagyon sokat tanultam 

mind a pénzügyi piacokról, mind pedig a világválság hazánkra eső gazdasági hatásairól. 

A Financial Management of Family Business tárgy keretében a családi vállalkozások 

menedzsmentjével foglalkoztunk. Ezen belül is az öröklés menedzselése volt a célkeresztben: 

különböző – főként ázsiai – családi vállalkozások esetein keresztül vizsgáltuk meg, hogy mennyiben 

volt sikeresen megtervezve a generációk közötti váltás, illetve ennek milyen hatása volt a vállalat 

teljesítményére. 

A felvett tárgyakon kívül igyekeztem a hallgatói életből is aktívan kivenni a részem, a félév során a 

CEMS Club Singapore diákszervezetben töltöttem be CSR & Sustainability Representative szerepet. 

A félév CSR-szempontból legjelentősebb eseménye a CEMS Global Sustainability Week volt, 

melynek keretében szociális vállalkozások (social enterprise) képviselőit hívtuk meg előadni a helyi 

hallgatóknak.  

Az egyetemi kötelezettségek mellett azonban fontosnak tartottam a Délkelet-Ázsiai kultúra 

megismerését is. Szingapúr egy tökéletes kiindulópontként szolgált a régió felfedezésére, hiszen 

szinte az összes délkelet-ázsiai országot el lehetett érni pár órás repülőút keretében. A félév során 

megmásztuk Mount Batur tűzhányót Bali szigetén, megnéztük a Cameron-felföldi 

teaültetvényeket Malajziában, meglátogattuk a legnagyobb buddhista templomokat Thaiföldön, 

valamint fürödtünk Fülöp-szigetek égszínkék tengerpartján. 

Ezúton is szeretném megköszönni a Felkai András Alapítványnak a szingapúri félévem 

támogatását, és hogy ezzel hozzájárultak a szakmai és személyes fejlődésemhez. 
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