Soproni Egyetem

Benedek Elek Pedagógiai Kar

Alapképzések

Mesterképzések

Osztatlan képzések

csecsemő - és kisgyermeknevelő (Sopron)

emberi erőforrás tanácsadó

óvodapedagógus (magyar nyelven)

tanári (2 félév (pedagógiatanár))

osztatlan tanári (10 félév (agrármérnöktanár (erdészet- és
vadgazdálkodás)))
osztatlan tanári (10 félév (közgazdásztanár (kereskedelemmarketing)))

óvodapedagógus (német nyelven)
óvodapedagóus (nemzetiségi óvodapedagógus
(német))

tanári (2félév (agrármérnöktanár (erdészet- és vadgazdálkodás)))

osztatlan tanári (10 félév (mérnöktanár (faipar)))

tanári (2félév (agrármérnöktanár (mezőgazdaság)))

szociálpedagógia

tanári (2 félév (közgazdásztanár (kereskedelem-marketing)))
tanári (2 félév (mérnöktanár (faipar)))
tanári (2 félév (mérnöktanár (könnyűipar)))

osztatlan tanári (10 félév (mérnöktanár (könnyűipar)))
osztatlan tanári (10 félév (mérnöktanár (környezetvédelemvízgazdálkodás)))

Felsőfokú szakképzések

Szakirányú továbbképzések
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó
csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzés
kommunikáció és Média felsőoktatási szakképzés - Moderátor
szakirány
szociális és ifjúsági munka (szociális munka) felsőoktatási
szakképzés
gyakorlati oktató

tanári (2 félév (mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás)))
tanári (4 félév (agrármérnöktanár (erdészet- és vadgazdálkodás)))
tanári (4 félév (agrármérnöktanár (mezőgazdaság)))
tanári (4 félév (közgazdásztanár (kereskedelem-marketing)))
tanári (4 félév (mérnöktanár (faipar)))
tanári (4 félév (mérnöktanár (könnyűipar)))
tanári (4 félév (mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás)))
földmérő és földrendező mérnöki

környezetmérnöki

környezetmérnöki

természetvédelmi mérnöki

erdőmérnöki

erdőpedagógiai szakmérnök
erdőpedagógiai szakvezető

természetvédelmi mérnöki

vadgazda mérnöki

mesterszintű erdőfeltárási szakmérnök
mesterszintű erdőpedagógiai szakmérnök

Erdőmérnöki Kar

vadgazda mérnöki

mesterszintű természetiörökség-védelmi
mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök
mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító
mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök
növényvédelmi szakmérnök
természetiörökség-védelmi
vadgazdálkodási igazgatási szakirányító

Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és
Művészeti Kar

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar

vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök

gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven)

pénzügy

gazdálkodási és menedzsment (német nyelven)
kereskedelem és marketing (Szombathely)
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel

vállalkozásfejlesztés
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
számvitel (Szombathely)
turizmus-menedzsment

turizmus-vendéglátás

vezetés és szervezés

gazdálkodási és menedzsment
kereskedelem és marketing (kereskedelmi
logisztika)(Szombathely)
pénzügy és számvitel (pénzintézeti)
turizmus-vendéglátás (turizmus)

egészségturisztikai szak
egészségügyi controller szak
egészségügyi menedzsment szak
egészségügyi minőségbiztosítási szak
egészségügyi szóvivő és kommunikációs szak
executive MBA szak
gazdasági szakokleveles ápoló szak
gyógyszerész-közgazdász szak
hivatalos statisztika szak
humánmenedzsment szak
jogász-közgazdász szak
logisztika-kontrolling szak
mérnök-közgazdász szak

építőművészet
faipari mérnöki

építőművész
faipari mérnöki

formatervezés

formatervező művész

gazdaságinformatikus

gazdaságinformatikus

ipari termék- és formatervező mérnöki

ipari terméktervező mérnöki

mechatronikai mérnöki
tervezőgrafika

műszaki menedzser
tervezőgrafika

gazdaságinformatikus

orvos-közgazdász szak
örökségturizmus szak
pénzügy, adó, illeték, vám szaktanácsadó szak
pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a
közoktatásban
üzleti tanácsadó szak
tartószerkezet tervező szakmérnök és tartószerkezet tervező
faipari mérnök
energiagazdálkodási szakmérnök

