Információk a Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszakról

A Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak a Budapesti Corvinus Egyetem
(BCE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) közös szakja. A szakot
sikeresen elvégzők a két egyetem közös diplomáját kapják meg, amit a két
egyetem rektora ír alá.
Felvételi
2015-től a két egyetem felváltva hirdeti meg a szakot, de ez a közös képzés és
közös diploma jellegén semmit nem változtat. 2022-ben az ELTE-re
jelentkezhetnek a hallgatók.
A szakra történő jelentkezésnél teljes kreditérték beszámításával vehetők
figyelembe: a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az alkalmazott
közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel, a matematika alapképzési szakok,
továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű közgazdasági és
pénzügy szak, valamint matematikus és alkalmazott matematikus szakok.
Továbbra is várjuk a matematika, pénzügy és biztosítás iránt érdeklődő, de más
szakon végzett hallgatókat is.
A felvételit a két egyetem közösen szervezi meg 2022-ben is.
Felvételi pontok:
- írásbeli vizsga: 20 pont
- súlyozott tanulmányi átlag: 15 pont
- szóbeli vizsga: 45 pont
- záróvizsga-minősítés duplázása: 10 pont
vagy
- szóbeli vizsga duplázása: 90 pont
A vizsga két részből áll. A hallgatók választhatnak, hogy csak matematikából
felvételiznek, vagy közgazdaságtanból és matematikából.
▪ A kétféle írásbeli 2022. május 24-én:
a) 20 pontos matematika (ELTE-s tanárok állítják össze)
b) 10 pontos matek + 10 pontos közgazd. (BCE-s tanárok állítják össze)

▪ A szóbeli felvételi vizsgák 2022. június 7-9. között lesznek megtartva. A
szóbeli felvételi vizsga részét képezhetik az írásbeli vizsga feladataival
kapcsolatos kérdések.
▪ A
felvételi
vizsgák
tematikája
https://web.cs.elte.hu/probability/actfin/Biztpumatfelvtem.pdf
érhető el. Itt találhatók meg a korábbi évek dolgozatai is.

Tantervi háló és előfeltételek
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2019-től felvett hallgatók
2016-tól felvett hallgatók
2015-től felvett hallgatók
2013-tól felvett hallgatók
2012-től felvett hallgatók
2009-től felvett hallgatók

Záróvizsgatételek 2022-ben:
•
•
•

Törzsanyag
Aktuárius
Kvantitatív pénzügyek

Szakdolgozatokkal kapcsolatos információk
Részletes tájékoztató a szakról
http://www.math.elte.hu/probability/actfin/Biztpumattajek_reszletes.pdf
http://kozgazdasagtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=35823
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