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A Felkai András Alapítvány ösztöndíját a CEMS Master in International Management (MIM) 
program külföldi félévének finanszírozására fordítottam, amelyet Milánóban, az Universitá 
Commerciale Luigi Bocconi Egyetemen töltöttem 2015 augusztus és 2016 február között. A 
CEMS (Community of  European Management Schools) harminc magasan kvalifikált egyetem 
közös, nemzetközi mesterképzése, amelyet 2015-ben a Financial Times a negyedik helyre 
rangsorolt az európai menedzsment képzések között.   
 
A CEMS program szerves részét képezi a szakmai kiválóság mellett  a nemzetközi környezet, 
és más kultúrák tapasztalása, ezért a jelentkezőknek már a felvételi folyamat részeként be kell 
nyújtani pályázatukat a partner egyetemek egyikén töltendő külföldi félévre. A programba való 
bekerülés után nagy örömmel értesültem, hogy a CEMS MIM évem őszi szemeszterét, egy 
olyan nagy presztízsű egyetemen tölthetem, mint a Bocconi, valamint  mivel mindig is közel 
állt hozzám az olasz kultúra, ezért nagyon izgatottan vártam a félévet.  
 
A szemeszter szakmai része egy intenzív, ún. ’Block seminar’-ral indult, ahol négy napon 
keresztül azzal foglalkoztunk, hogy az állami szektorban hogyan lehet értelmezni az innovációt, 
illetve hogyan lehet a magán szektorban alkalmazott gyakorlatokat átültetni közszektorba, 
annak sajátosságait figyelembe véve. Érdekes előadásokat hallgattunk olyan tanácsadó 
cégektől, akik kifejezetten erre a szektorra specializálódtak, valamint kis csoportban 
esettanulmányokon keresztül próbálhattuk ki magunkat a gyakorlatban is. Különösen élveztem 
ezt a négy napot, hiszen a téma Magyarországon is nagyon releváns, illetve kihívás volt más 
nemzetiségű diákokkal együtt dolgozni.  
 
A félév megkezdése előtt gondosan tanulmányoztam a Bocconi kurzuskínálatát, mert szerettem 
volna olyan tárgyakat tanulni, amelyre a Corvinus Egyetemen esetleg nincs lehetőségem, vagy 
különösen érdekesnek ígérkezik. A félév során összesen öt tárgyat vettem fel és végeztem el 
sikeresen, amelyeket az alábbiakban szeretnék röviden bemutatni.  
 
A Mergers and Acquisitions című órámat különösen vártam, és első helyre raktam a preferencia 
listámon. Pénzügy mesterszakosként úgy éreztem jó alappal rendelkezem a felvásárlások és 
összeolvadások technikai részét illetően, így ezen tudás magasabb szintre való emelését 
céloztam meg. Az elvárásaim abszolút teljesültek, hiszen az órára és a Bocconira 
általánosságban is jellemző, hogy az elméleti és technikai alapokat otthon kell elsajátítani, és 
az óra inkább gyakorlati jellegű és esettanulmányokon alapszik. Az általános megközelítésen 
túl minden elvárásomat felülmúlta, hogy szinte minden órán az adott felvásárlás szereplői is 
jelen voltak, így még inkább lehetőség volt megtapasztalni az adott valós példa 
jellegzetességeit.  
 
A Global Strategic Management órám alakalmával lehetőségem nyílt betekinteni a Bocconi 
MBA képzési gyakorlatába, hiszen a tárgy oktatója, Markus Venzin professzor kifejezetten 



csak a Bocconi CEMS program ezen tárgyát tanítja mesterképzéses hallgatóknak, egyébként 
pedig csak MBA szintű kurzusokat tart. Az érintett témák újszerűségén túl tanulási 
módszertanban is egyedülálló volt a kurzus hiszen a stratégiai alaptudást a Venzin professzor 
által készített online interaktív platformon keresztül sajátítottuk el, amire jól tudtunk építkezni 
a kurzus során.  
 
A Performance Measurement kurzuson kulturális iparágak teljesítménymérési gyakorlataival 
ismerkedtünk meg. Először az egyéb iparágak esetében alkalmazott teljesítménymérési 
módszertanok alkalmazhatóságát tisztáztuk az olyan sajátos iparágakban, ahol nem feltétlenül 
a profit az elsődleges cél, mint például múzeumok vagy színházak esetében. A gyakorlati 
példák egy része a Milánóra jellemző divatiparból vagy a kulturális sokszínűség palettájáról 
származott (Milónói Scala), amelynek külön örültem, hiszen kiemelten fontosnak tartottam az 
ország és hely specifikus tudás elsajátítását az Olaszországban töltött fél évem alatt.  
 
Az Accounting and Control in Multinational Companies című tárgy keretein belül a témában 
publikált legújabb tudományos cikkeket tekintetük át, valamint az óra keretein belül 
lehetőségünk volt ellátogatni a Campari és a Fiat Chrysler központjába, hogy az tárgy során 
megszerzett elméleti keretet a cégek pénzügyi vezetőivel vitathassuk meg.  
 
Végül, de nem utolsó sorban a félévem egyik legerősebb tárgya  a Credit Risk Management 
kurzus volt, amelynek során a bankok által alkalmazott belső hitelminősítő rendszerekkel 
ismerkedtünk meg. Az előadások egy részét a Banco Popolare hitelminősítési osztályának 
vezetője tartotta, aki az általuk alkalmazott gyakorlati modellt is bemutatta.  
 
A szakmai élményeken túl próbáltam minél több kulturális élménnyel is gazdagodni a 
Milánóban töltött fél évem alatt. Azt gondolom életre szóló barátságokat kötöttem szinte a világ 
minden tájáról származó diáktársaimmal, megtapasztaltam a nemzetközi csapatban való együtt 
dolgozás értékét és nagyon sokat fejlődtem személyesen is.  
 
Ezúton is szeretném megköszönni a Felkai András Alapítványnak a szakmai pályafutásom 
szempontjából meghatározó félévemhez való hozzájárulását, és a lehetőséget, hogy nagyszerű 
élményekkel gazdagodhattam.  
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