Divat-és luxusmárka-menedzsment képzés Budapesten
A Budapesti Metropolitan Egyetem Rózsa utcai campusában Szilágyi-Csüllög
Mónikával (SzCsM), a Divat-és luxusmárka-menedzsment képzés szakvezetőjével és
hallgatóival beszélgettünk.

Mi a létjogosultsága egy divatra specializált menedzser szaknak a hazai piacon? Nem elegendő egy általános
menedzser képzés ahhoz, hogy valaki vezető pozíciót tölthessen be a divatszakmában?
SzCSM: Korábban azt tanították, hogy egy jó kereskedő bármit el tud adni. Ma már azonban sokkal tudatosabban
vásárol egy átlag fogyasztó, ráadásul a piaci verseny is jóval kiélezettebb. Egy általános menedzserképzésen végzett
gazdasági szakemberből is válhat jó divatmenedzser, de jóval több időt vesz igénybe, amíg kitanulja a szakmát. Ez
pedig értékes időt vesz el a vállalkozástól.
A hazai kreatív piac néhány éve komoly fellendülésnek indult: egyre több divattervező végez az egyetemeken, és ezzel
megjelent az igény képzett divatmenedzserekre is, akik ismerik mind a divatszakmát, mind pedig kellő gazdasági
ismeretekkel rendelkeznek. A Divat-és luxusmárka-menedzsment képzés erre az igényre válaszol nemzetközi szinten
is magas minőségben, melyet a Budapesti Metropolitan Egyetem (röviden: METU) világszínvonala biztosít. A
Metropolitan elnevezés egy nemzetközi egyetemi hálózatot jelöl, melybe az egykori Budapesti Üzleti és
Kommunikációs Főiskola (BKF) is belépett, és 2016. januárjában egyetemi rangot kapott.

Mit jelent pontosan a szak szempontjából a nemzetközi hálózatba tagozódás?
SzCsM: Már nem szükséges külföldre menni divatszakmai ismeretek elsajátításához, mert Magyarországon is elérhető
több jó képzés. Számunkra nagyon fontos a diploma és a képzés minősége, azaz hogy a világon minden területen
elfogadják és fogadják a nálunk végzett divatmenedzsereket. Szakunk úgynevezett hibrid képzés: a

gazdaságtudományok terén akkreditált, de az egyetem művészeti karán működünk. Ez a kettősség az egyik erősségünk.
A másik, hogy diákjainkat a hazai és a nemzetközi képzésre egyaránt felkészítjük. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy
külföldön dolgozó szakemberek is oktatnak nálunk, illetve hallgatóink nemzetközi állami ösztöndíjakra is jogosultak.
Az egyetem kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén akár több szemesztert is eltölthetnek külföldi egyetemeken.
Mostani évfolyamunkból például ősztől Lyonban tanul az egyik hallgatónk.
Megütötte a fülemet a hibrid képzés elnevezés. Mit jelent ez a gyakorlatban?
SzCsM: Az Egyetem Művészeti Kara biztosítja, hogy együttműködéseket alakítsunk ki több művészeti szakkal, mint
például a Divatfotó specializációval és a Textil-, és Öltözéktervező szakokkal.Elengedhetetlen, hogy a képzés
időtartama alatt a divatipar minden egyes területét valós működés közben is megismerhessék a leendő
divatmenedzserek. Egyrészt így tudják eldönteni, hogy mivel szeretnének foglalkozni a diploma megszerzése után.
Másrészt egy profi menedzsernek át kell látnia a teljes ipar vertikális működését ahhoz, hogy hatékonyan tudja
irányítani a folyamatokat kezdve a gyártástól a marketingen át az értékesítésig.

Milyen területről jelentkeznek a diákjaik?
SzCsM: Nincs megkötés e tekintetben, tehát szívesen fogadunk gazdasági, humán, vagy művészeti képzésen végző
vagy végzett jelentkezőket. Évfolyamunkon tanul kommunikáció, vizuális és környezetkultúra tanár, újságíró,
külkereskedő, marketinges és több egyéb gazdasági területen végzett szakember is.
A 2016/2017-es évfolyamra jelentkezők között van mérnök, jogász, bölcsész és közgazdász is. Vannak tehát, akik
pályamódosításra készülnek, mások friss alapismeretüket kívánják tovább specializálni a divatiparra.

Érdekes ez a sokszínűség. Elengedő a 1,5 éves képzés időtartama arra, hogy a különféle tudományterületekről
érkező szakembereket közös nevezőre hozza, akik aztán átlátják a teljes divatszakmát?
SzCsM: Szakunkat posztgraduális képzés keretében akkreditáltuk. Tehát az ide jelentkező diákok mindegyike
rendelkezik legalább egy BA szintű diplomával. Ez azt is jelenti, hogy a felsőoktatási alapképzésekre jellemző
általános ismereteket nyújtó tárgyakat mi már nem oktatjuk, hiszen ezzel hallgatóink már rendelkeznek. Kizárólag
szakmaspecifikus kurzusokból áll a tantervünk. Hiszek az interdiszciplináris sokszínűség sikerében. Az a
tapasztalatom, hogy sokkal versenyképesebbek a több területet is ismerő szakemberek.
A modern nyugati társadalmakban az emberek aktív élete egyre hosszabb, életünk során többször pályát váltunk, lehet,
hogy nem egyetlen szakmánk lesz, hanem kettő, esetleg három is. A nemzetközi oktatási trendek is abba az irányba
mutatnak, hogy a fiatalok többsége érettségi után megszerez egy általános alapdiplomát, majd 1-2 éves szakirányú
továbbképzésen sajátítja el azt a szaktudást, amivel később hivatásszerűen foglalkozik.
Később, 5-10-20 év múlva pedig vagy vált, vagy a dinamikus fejlődés miatt szükséges tovább képeznie magát. Egy
általános alapdiplomával ezt könnyedén megteheti.Azok pedig, akik tudományos pályára készülnek, mester képzés
keretében folytatják tanulmányikat, hogy azt követően akár doktori címet is szerezzenek.
Kérdések a hallgatókhoz:
Korábbi főiskolai/egyetemi tanulmányaitokhoz képest miben különbözik az itteni oktatási stílus?
Adrienn: „Az alapozó tárgyak és a gyakorlati órák elsajátítása egyaránt kiscsoportos órákon történik, ezáltal az
előadások végén lehetőség van kérdés-válasz modul közbeiktatására. A tanáraink gyakorló szakemberek, akik mindig
naprakészek, ezért az iparágat érintő aktualitásokat is meg tudjuk vitatni.

Mi okozza számotokra a legnagyobb nehézséget a tanulás során?
Adrienn: „A második szemeszterben túlnyomórészt gyakorlati óráink vannak, ezért intenzíven foglalkozom hét közben
is a beadandó feladatokkal, hogy az iparági tapasztalataim hiányát kompenzáljam. Ahogy egyre több területet
dolgozunk fel a képzés során, annál inkább érzem, hogy mennyi mindenre kíváncsi vagyok még. Soha nem érzem azt,
hogy eleget tanultam, mindig van olyan témakör, ami a látókörömbe kerül és szeretnék elmélyedni benne, ahhoz
viszont idő kell. Mivel ez egy másoddiplomát adó képzés, a követelmények ennek megfelelően alakulnak, és bizony
vizsgáról-vizsgára teljesítenünk kell. Azt gondolom, hogy a magas mérce hasznunkra válik, és a megfelelő
visszajelzésekkel, támogató környezetben kifejezetten motiváló számomra.”
Túl vagytok a képzés felén. Látjátok már, hogy milyen területen fogtok elhelyezkedni, ha megvan az államvizsga
és a diploma védés?
Edina: „Egy ügynökséget szeretnénk létrehozni, ahol a kezdő divattervezőknek segítjük az elindulását az osztrák és
cseh piacon.”

