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Tárgy lehetséges neve: HSUP I. Hungarian Startup University Program    

Tantárgyleírás, a képzés célja: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a megoldás központú gondolkodásmódot és 

megismerkedjenek a startupok világával és az azt körülvevő innovációs ökoszisztémával. Megértsék a 

vállalkozások működési irányelveit, a startup vállalkozások építésének jellemzőit, legfontosabb 

állomásait, eszközeit és módszereit.  

Ismeretkörök: 

 
1. Mi az innováció? Mi az, hogy startup? 
2. Ötletvalidáció - honnan tudom, hogy elég jó az ötletem? 
3. Üzleti és pénzügyi tervezés 
4. Piacralépés 
5. A szellemi tulajdon védelme 
6. Felkészülés a befektetésre 
7. Pitch - az ötlet bemutatása 

 
Szakmai kompetenciák: 
 
A hallgató ismeri az innovációs és startup ökoszisztéma szereplőit és az azok közötti kapcsolatokat. 
Érti a különbséget a kkv-k és startupok között, a vállalkozások működési irányelveit és érti a megoldás 
központú, innovatív gondolkodásmód jelentőségét. A hallgató érti a startup vállalkozások építésének 
jellemzőit, legfontosabb állomásait, eszközeit és módszereit. 
 
Előtanulmányi feltételek:  
Beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek képzési szinttől és 
munkarendtől (BSc, MSc, osztatlan, PhD; nappali, esti, levelező) függetlenül. 
 
Kötelező és ajánlott irodalom: 
 
 A kurzus kötelező irodalma az e-learning felületen elérhető tananyag, valamint a megosztott videók 
és hanganyagok.  
 
A kurzus ajánlott irodalma az e-learning felületen bónusztananyagként elérhetővé tett írott anyagok, 
megosztott videók és hanganyagok. 
 
Oktatásmódszertan: 
 
E-learning 
 
Évközi számonkérések: 
 
7 darab modulzáró vizsga a szorgalmi időszak végéig.  
 
Évközi beadandó feladatok: 
 



Onepager - vállalkozási ötlet bemutatása egy oldalban a szorgalmi időszak végéig.  
 
Gyakorlati jegy kialakításának módja: 
 
A hallgatók a modulzáró vizsgákon elért pontszámuk átlaga szerint kapnak ajánlott érdemjegyet. A 
onepager tartalma nem kerül értékelésre, így az nem számít bele az érdemjegybe, azonban annak az 
előre megadott szerkezet szerinti megléte és feltöltése kötelező. 
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Részletes kompetencia leírás: 
 
a) tudása 

- A hallgató ismeri az innovációs és startup ökoszisztéma szereplőit és az azok közötti kapcsolatokat 
- Tisztában van a startup világ alapvető fogalmaival, érti a különbséget a kkv-k és startupok között 
- Megismeri a vállalkozások működési irányelveit 
- Mélységében megismeri a megoldás központú, innovatív gondolkodásmód jelentőségét 
- A hallgató érti a startup vállalkozások építésének jellemzőit, legfontosabb állomásait, eszközeit és 

módszereit (business canvas modell, pitch deck készítés stb.) 
b) képességei 

- A hallgató képes azonosítani az innovációs ökoszisztéma szereplői közötti összefüggéseket 
- Képes megfelelően használni a startup ökoszisztéma fogalmait és eszköztárát 
- Képes azonosítani a vállalkozások működését meghatározó tényezőket 
- Képes megoldás központú gondolkodásmód alkalmazására  
- Képes felismeri azon mikro- és makrogazdasági folyamatokat, melyek befolyásolhatják egy 

innovatív ötlet fejlesztését 
c) attitűdje 

- Nyitott a globális, komplex megközelítést igénylő valós problémák megoldására 
- Nyitott az ökoszisztéma szereplőivel történő együttműködésre 
- Nyitottabb a vállalkozói lét és szemléletmód iránt 
- Proaktív módon áll hozzá a személyes tanulási útvonalának folyamatos fejlesztéséhez 
- Elkötelezett ismereteinek és a projekt eredményének további fejlesztésére, vállalkozásként 

történő tovább vitelére 
d) autonómiája és felelőssége 

- Képes önállóan értelmezni az innovációs és startup ökoszisztéma szereplői közötti kapcsolatokat 

 


