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A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara vezeti
a gazdasági képzéseket indító intézmények hallgatói és oktatói
kiválóság alapján összeállított rangsorát. Újságárusoknál a HVG
Diploma 2020 kiadványa.

Ezek a legjobb gazdasági
egyetemek: itt a 2020-as
felsőoktatási rangsor

FELSŐOKTATÁS

hi
rd

et
és

Az oktatási kiválóság alapján összállított rangsort a Budapesti Corvinus
Egyetem Társadalomtudományi Kara vezeti, második helyen pedig
holtversenyben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara
és a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara áll.

A hallgatói kiválóság alapján összeállított rangsor első helyén a Budapesti
Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara végzett, a második helyet
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet, a
harmadikat pedig Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara érte el.
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1. BCE-GTK 1. BCE-KTK

2. ELTE-GTI 2. PTE-KTK

3. DE-GTK 2. SZE-GK

4. BGE-KKK 4. DE-GTK

5. SZTE-GTK 5. SZIE-GTK

A legjobb egyetemek összesített rangsorát  itt nézhetitek meg.

Mi alapján áll össze a rangsor?

Az összesített és kari rangsor idén is a hallgatói és az oktatói alrangsorból
áll össze. A HVG felsőoktatási rangsorának készítői számos szempontot
figyelembe vettek az intézmények rangsorolásakor: az elsőhelyes
jelentkezők számát, a felvettek pontátlagát, a nyelvvizsgával felvettek
arányát, a tanulmányi versenyen helyezettek számát, a tudományos
fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, az egy - tudományos
fokozattal rendelkező - oktatóra jutó hallgatók számát, valamint az MTA-
címmel rendelkező oktatók arányát.

hi
rd

et
és

KIEMELT HÍR

hi
rd

et
és

2019. november. 25. 04:00 pécsi tudományegyetem# ▼

szerző:

Eduline

Értékelje
a cikket:

 



Tanulj az ország legfranciább
intézetében!
Így jelentkezhettek a francia
egyetemekre
Pénzügyek egyetemistaként
Franciaországban
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Ezek a legjobb magyarEzek a legjobb magyar
egyetemek a világrangsoregyetemek a világrangsor
szerintszerint
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November végén tüntetnek aNovember végén tüntetnek a
tanárok: januárban jöhet aztanárok: januárban jöhet az
országos sztrájk?országos sztrájk?

CAMPUS L IFE 2019. november. 21. 17:05

Az iskola kemény oldala -Az iskola kemény oldala -
újabb tíz kérdés, amit mindenújabb tíz kérdés, amit minden
tanár jól ismertanár jól ismer

NYELVTANULÁS 2019. november. 14. 08:08

Melyik nyelvvizsgátMelyik nyelvvizsgát
válasszátok? Ezek azválasszátok? Ezek az
államilag elismertállamilag elismert
bizonyítványokbizonyítványok

Közoktatás Érettségi-felvételi Campus life Nyelvtanulás Pályakezdés Felnőttképzés Koncertblog Online tanfolyamok SegédanyagokFelsőoktatás

Bejelentkezés

javascript:window.open(window.clickTag)
https://hvg.hu/ratecard
http://eduline.hu/felsooktatas
http://ad.adverticum.net/C/1818710/5903297/590331500/1574779981974/eduline.hu/5903204/?u=0000000
https://hvg.hu/ratecard
https://eduline.hu/felsooktatas/20191120_HVG_diploma_rangsor_2020
http://ad.adverticum.net/C/5476840/5918814/591886700/1574779981974/eduline.hu/5918866/?u=0000000
https://hvg.hu/ratecard
http://eduline.hu/felsooktatas/20191122_times_higher_education_rangsor_osszefoglalo
http://ad.adverticum.net/C/1818715/5918565/591860100/1574779981974/eduline.hu/5918564/?u=0000000
https://hvg.hu/ratecard
http://eduline.hu/kozoktatas/20191121_November_vegen_tuntetnek_a_tanarok_johet_asztrajk
http://eduline.hu/campus_life/20191121_tiz_kerdes_az_iskolaban
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20191114_akkreditalt_nyelvvizsga
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3a%2f%2feduline.hu%2f%2ffelsooktatas%2f20191122_legjobb_gazdasagi_egyetemek_hvg_diploma_rangsor
http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2feduline.hu%2f%2ffelsooktatas%2f20191122_legjobb_gazdasagi_egyetemek_hvg_diploma_rangsor&text=Ezek+a+legjobb+gazdas%c3%a1gi+egyetemek%3a+itt+a+2020-as+fels%c5%91oktat%c3%a1si+rangsor&short_url_length=20
https://ad.adverticum.net/C/45925/5918769/591881300?
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20191118_francia_felveteli_lepesrol_lepesre
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20191115_francia_egyetemi_koltsegek_es_bevetelek
http://eduline.hu/felsooktatas
http://eduline.hu/felsooktatas/20191122_times_higher_education_rangsor_osszefoglalo
http://eduline.hu/kozoktatas
http://eduline.hu/kozoktatas/20191121_November_vegen_tuntetnek_a_tanarok_johet_asztrajk
http://eduline.hu/campus_life
http://eduline.hu/campus_life/20191121_tiz_kerdes_az_iskolaban
http://eduline.hu/nyelvtanulas
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20191114_akkreditalt_nyelvvizsga
http://eduline.hu/kozoktatas
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli
http://eduline.hu/campus_life
http://eduline.hu/nyelvtanulas
http://eduline.hu/palyakezdes
http://eduline.hu/felnottkepzes
http://koncertblog.eduline.hu/
https://onlinetanfolyam.eduline.hu/kepzesek
http://eduline.hu/segedanyagok
http://eduline.hu/felsooktatas
http://eduline.hu/
https://eduline.hu/OAuth.ashx/aHR0cHM6Ly9lZHVsaW5lLmh1L2ZlbHNvb2t0YXRhcy8yMDE5MTEyMl9sZWdqb2JiX2dhemRhc2FnaV9lZ3lldGVtZWtfaHZnX2RpcGxvbWFfcmFuZ3Nvcg==?ForceLogin=True


2019. 11. 26. Felsőoktatás: Ezek a legjobb gazdasági egyetemek: itt a 2020-as felsőoktatási rangsor - EDULINE.hu

eduline.hu/felsooktatas/20191122_legjobb_gazdasagi_egyetemek_hvg_diploma_rangsor 2/3

 A HVG ismét elkészítette a legjobb főiskolák és egyetemek rangsorát,
amelyben az intézményi, kari, képzésterületi és szakos rangsorok mellett
minden fontos gyakorlati tudnivalót megtaláltok az alap- és
mesterszakokról, a felvételitől egészen a továbbképzési lehetőségekig. A
HVG Diploma 2020 rangsort keressétek az újságárusoknál vagy
rendeljétek meg itt, a kiadótól.

Tetszett a cikk? Iratkozz fel hírlevelünkre

Ha szeretnéd megkapni legfrissebb cikkeinket az érettségiről, az
egyetemi-főiskolai és a középiskolai felvételiről, ha érdekelnek a
felsőoktatás, a közoktatás, a nyelvoktatás és a felnőttképzés
legfontosabb változásai, iratkozz fel hírleveleinkre .

EDULINE.HU  HVG KIADÓ ZRT.

Itt a HVG 2020-as felsőoktatási toplistája: ezek a legjobb
hazai egyetemek, főiskolák
Idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem vezeti a HVG 2020-as

felsőoktatási rangsorát. Harmadik helyen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

végzett, megelőzve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és a Semmelweis Egyetemet.

Elolvasom itt: eduline.hu >

FACEBOOK TWITTER EMAIL TUMBLR

HIRDETÉS

Tanulj az ország legfranciább intézetében!
A minőségi nyelvoktatást nyújtó Budapesti Francia Intézet nem szokványos
nyelviskola, hanem a frankofón kultúra és a francia nyelv iránt érdeklődők
elsőszámú találkozóhelye.

HIRDETÉS

Csak a tehetség és az ambíció számít
“Azt szeretnénk elérni, hogy tőlünk kerüljenek ki a térség
legtehetségesebb, közösségileg elkötelezett vállalati és közéleti vezetői.”
Interjú dr. Anthony Radevvel, a Budapesti Corvinus Egyetem elnökével

OKTATÁS HIRDETÉS

HVG Rangsor Középiskola
Hetedszerre jelenik meg Rangsor
kiadványunk. Toplista, az iskolák
bemutatása, felvételi menetrend.

A jövőd itt kezdődik! BGE nyílt
nap: november 30.
Hozz megalapozott döntést a jövődről!
Piacképes diploma, gyakorlatorientált
tudás – ismerd meg a BGE-t!

ÁLLÁSOK A JOBLINE.HU-N HIRDETÉS

Suli mellett dolgoznál? A
Jobline megoldja!
Egészítsd ki zsebpénzed, válogass a
legjobb diákmunkák közül a jobline.hu
oldalon! Jelentkezz még ma! >>>

Legjobb állások
pályakezdőknek!
Megvan a diploma? Jól jönne egy
klassz gyakornoki hely? Válogass
állásajánlataink között: jobline.hu! >>>

Az Én Házam, Az Én Váram
Creaton - A Tetőcserép

130 év+ tapasztalatával készítettük fel
tetőcserepeinket a jövő időjárásának kihívásaira!

BŐVEBBEN

HOZZÁSZÓLÁSOK

ELOLVASOM >

ELOLVASOM >
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Itt a HVG 2020-asItt a HVG 2020-as
felsőoktatási toplistája: ezekfelsőoktatási toplistája: ezek
a legjobb hazai egyetemek,a legjobb hazai egyetemek,
főiskolákfőiskolák

ÉRETTSÉGI -FELVÉTELI 2019. november. 26. 11:00

Jó hír a középiskolásoknak: újra
lehet előrehozott érettségit tenni
természettudományos tárgyakból

ÉRETTSÉGI -FELVÉTELI 2019. november. 26. 03:03

FranciaországbanFranciaországban
szeretnétekszeretnétek
továbbtanulni?továbbtanulni?
PénzügyekPénzügyek
egyetemistakéntegyetemistaként
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Átalakítások aÁtalakítások a
felsőoktatásban:felsőoktatásban:
februártól megszűnnekfebruártól megszűnnek
a Corvinus karai?a Corvinus karai?
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Hivatal dönt majd azHivatal dönt majd az
iskolaérettségről - aiskolaérettségről - a
szülők folytatják aszülők folytatják a
tiltakozásttiltakozást
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Ilyen ösztöndíjakatIlyen ösztöndíjakat
kaphatnak jövőkaphatnak jövő
szeptembertől aszeptembertől a
szakképzésben tanulókszakképzésben tanulók
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