
• Az üzleti iskola kifejezés eredetileg azokra az amerikai iskolákra vonatkozott→ amelyek az üzleti vagy vállalati világgal kapcsolatos tantárgyakat és technikákat oktatnak: menedzsment, stratégia,
pénzügy, könyvelés, marketing, emberi erőforrások stb.

• Az üzleti iskolák nem számítottak különösebben vonzó akadémiai választásnak, amikor a 19. század végén és a 20. század elején kialakultak. A legtöbbjük arra tett kísérletet, hogy a számviteli és
kereskedelmi gyakorlatok terén nyújtson némi formális oktatást azoknak a diákoknak, akik vezetői karrierre vágytak az akkori ipari gazdaságban. Az első diplomás programot 1900-ben vezették
be, de még tizenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újabb program jöjjön.

1819 - A párizsi Ecole 
Supérieure de Commerce

(Kereskedelmi Főiskola, 
mai ESCP Europe). 
Elismerten a világ első 
üzleti iskolája, amely ma 
öt európai országban 
rendelkezik kampuszokkal.

Üzleti iskolák történelme, kialakulása  

• 1968-tól kezdődően az új gazdasági mechanizmus jótékony hatást gyakorolt a vezetéstudomány fejlődésére.

• Újabb intézmények jelentek meg → Országos Vezetőképző Központ, Szervezési és Vezetéstudományi
Társaság.

• Új irányzatok váltak ismertté → az operációkutatás, a rendszerelmélet és a kibernetika, a döntéselmélet és
épültek be a vezetés-szervezés elméletébe, gyakorlatába.

• 1980-ban az MTA határozatot hozott a Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság felállításáról. A mennyiségi
megközelítésbe vetett hit kisugárzik az üzleti tudományok egyetemi szintű oktatására is.

• Számos jelentős külföldi szakmunkát lefordítottak: (nemcsak a közgazdasági Nobel-emlékdíjasok alapmunkáit,
de számos üzleti témájú szakkönyvet is (Starr, Ackoff, Kaufman, Lange, Young stb.).

• A gazdasági felsőoktatásban megerősödik a matematikai-statisztikai alapozás, majd erre építve a korábbinál
lényegesen nagyobb szerepet kap a tananyagban a kvantifikált technikák oktatása.

• Hazánkat ez a hullám a 60-as, 70-es években éri el. Az akkori oktatási reform érdeme, hogy felismerve a kor
követelményeit hajt végre strukturális átalakítást: a matematikaoktatás korszerűsítése, a fejlett statisztikai
módszerek, valószínűségszámítás, az operációkutatás legjobb eredményeinek megismertetése a leendő
közgazdászokkal napirendre került.

HAZAI ÜZLETI KÉPZÉS KIALAKULÁSA

Az Egyesült Államokban ezek az iskolák gyakran karok, főiskolák vagy egyetemhez
kapcsolódó iskolák. Az első, Wharton a University of Pennsylvania in Philadelphia,
alapították 1881 . Észak-Amerikában az üzleti iskolát tehát egyetemi intézménynek
kell tekinteni, amely Master of Business Administration (vagy MBA) vagy azzal
egyenértékű oklevelet nyújt.

EGYESÜLT ÁLLAMOKEURÓPA

Az első üzleti iskolák a XVIII. Században
jelentek meg Európában, és a XIX. Század
elejétől megszaporodtak.

MBA

Az MBA (Master of Business Administration) nagyrészt a második
világháború utáni jelenség, amely az 1960-as és 1970-es években kapott
igazán szárnyra. De egy évszázadon keresztül voltak olyan innovációk az
üzleti oktatásban, amelyek ma is folytatódnak olyan programokkal, mint
például a pénzügyi mérnöki képzés, amelyek gyorsan fejlődtek a
kereskedelem és az informatika „házassága” révén.

1881 - Wharton 
Egyetem

Megnyílik a 
Pennsylvaniai Egyetem, 

a világ első egyetemi 
üzleti iskolája.

1900 - Dartmouth Üzleti  
Iskola

az Egyesült Államokban 
elsőként alapították meg 

kereskedelmi tudományok 
mesterszakot kínáló, 

felsőfokú 
menedzsmentiskolát.

1908 - Harvard Üzleti
Egyetem 

Megalakul ezzel együtt 
a világ első MBA 

programja. 
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