FORMATION CONTINUE

IAE Lyon : des formations
sur-mesure à Budapest
Corinne FORGUES est Directrice du Développement de la formation continue à
l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Lyon. Nous l’avons interviewée pour
en savoir plus sur les formations proposées à Budapest par l’IAE Lyon.

Pouvez-vous établir un portrait
robot de l’étudiant ?
Les étudiants sont très divers. Il s’agit essentiellement de Hongrois, mais pas uniquement. Il y
a aussi des Français qui sont implantés localement, voire d’autres expatriés. Il faut cependant
avoir une bonne connaissance de la langue
française pour pouvoir suivre les cours. Nous
avons une assez grande diversité générationnelle,
entre des participants qui ont 25-27 ans avec une
expérience professionnelle de deux ou trois ans,
jusqu’à des personnes qui ont 45-50 ans et une
très bonne expérience professionnelle. En plus
des profils « double compétence », nous accueillons également des personnes qui ont acquis une
expérience en management mais qui n’ont pas
suivi un cursus universitaire jusqu’au Master et
qui ont besoin de conforter leur situation dans
l’entreprise par un diplôme.

Quel est le degré de flexibilité
de la formation dispensée à
Budapest ?
En France comme en Hongrie, le contexte
de la formation continue est de plus en plus
contraint : plus de pression sur les coûts et
moins de temps à consacrer à la formation.
De ce fait, le Master est organisé de telle sorte
que tous les séminaires de ce diplôme sont
accessibles individuellement. Une personne
qui veut mettre à jour ses connaissances
en stratégie ou en ressources humaines par
exemple peut décider de suivre uniquement le
module qui l’intéresse. Cette modularisation
répond à un vrai besoin pour des participants
qui ont déjà Bac +5 ou qui n’ont pas le temps
de se former sur une période longue.
Nous proposons également des formations
courtes et sur mesure pour une ou plusieurs
entreprises qui souhaiteraient former leurs collaborateurs sur des sujets divers : par exemple
la négociation commerciale, la gestion de
projet, le management d’équipe, etc…

Informations pratiques

Pouvez-vous présenter le
diplôme de l’IAE Lyon délivré à
Budapest ?
Le diplôme est le Master en management et administration des entreprises (MAE), un diplôme
national délivré par tous les IAE de France, qui
est reconnu et ancien. C’est un master double
compétence car il s’adresse à des personnes qui
ne sont pas spécialistes du management et qui
viennent d’horizons divers : juristes, ingénieurs,
économistes, linguistes... Les étudiants peuvent
se prévaloir à l’issue de la formation d’une
double compétence, par exemple technique et
managériale. Notre programme couvre tous les
champs du management (stratégie, marketing,
droit, finances, etc.) et permet aux étudiants
d’évoluer dans leur organisation vers des fonctions plus managériales, de responsabilité d’un
centre de profit, d’une filiale…
Les intervenants sont enseignants de l’IAE
Lyon et les séminaires se déroulent sur deux jours
en fin de semaine une fois par mois sur deux ans.

Corinne Forgues

Quels sont les challenges auxquels la formation doit faire
face ?
Le challenge est de toujours adapter les formations au contexte actuel des organisations.
L’IAE Lyon peut compter sur ses enseignants
chercheurs pour que la recherche en matière
de management irrigue en permanence les
formations dispensées.

Les cours ont lieu à l’Université des Sciences Techniques
et Economiques de Budapest environ une fois par mois
les vendredis et samedis (toute la journée), de manière
à permettre aux étudiants de conserver une activité
professionnelle.
• Calendrier : de septembre à juin sur deux années
consécutives.
• Rythme : 2 jours de cours environ, chaque mois.
• Diplôme obtenu : Master Management et Administration
des Entreprises - Spécialité Management Général
(Master 2, diplôme d’Etat français). Diplôme délivré par
l’Université Jean Moulin Lyon 3.
• Date limite de dépôt des dossiers : mi-juin
• Retrait des dossiers de candidature : à partir d’avril de
chaque année.
www.ccifh.hu

FELNŐTTKÉPZÉS

IAE LYON:
személyre szabott képzések Budapesten
Corinne Forgues, a lyoni Üzleti Tudományok Intézetének (IAE) felnottképzési
fejlesztési igazgatója. Interjúnkban az intézet budapesti képzéseirol kérdeztük.
Milyen diplomát nyújt
Budapesten az IAE Lyon?
A diploma a nagymúltú és elismert MAE diploma, Master en
Management et Administration
des Entreprises, amely egy Franciaországban akkreditált diploma: ezt adja ki az összes IAE.
Ez egy kettős kompetenciára
épülő képzés, hiszen azoknak
szól, akik egyrészt nem menedzsmentre specializálódtak,
másrészt különböző területről
érkeznek: jogászok, mérnökök,
közgazdászok, nyelvészek, stb.
Diákjaink kettős szakértelmet
mondhatnak magukénak a
képzési ciklus végén: például
egyszerre műszaki és menedzseri kompetenciát. Képzésünk a

menedzsment minden területét
felöleli (stratégiamenedzsment,
marketing, jog, pénzügyek, stb.)
és lehetővé teszi a hallgatóknak,
hogy menedzseri posztok felé
lépjenek a saját szervezetükön,
nagyobb felelősséggel járó,
vezetői pozíciót érjenek el egy
profit centernél vagy egy leányvállalatnál.
Az előadók az IAE Lyon
tanárai, az órákra hétvégenként 2 napon (péntek-szombat)
keresztül kerül sor havonta egy
alkalommal, két éven át.
Hogyan jellemezne egy
átlagdiákot?
Nagyon sokféle hallgatónk van.
Alapvetően magyarok járnak

Hasznos információk
a képzésről
A képzés a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen folyik
havonta egy pénteken és szombaton (egész
nap), hogy a hallgatók munka mellett is
elvégezhessék.
• Tanév: szeptembertől júniusig, két éven át
• Ritmus: havonta két nap oktatás
• Megszerezhető diploma: a Jean Moulin
Lyon 3 Egyetem Master MAE menedzsment
mesterdiplomája (államilag elismert
Mester 2 diploma)
• Jelentkezési dosszié leadási határideje:
június közepe
• Jelentkezési dossziék átvétele/letöltése:
minden év áprilisától

Remise des diplômes de la 17e Promotion du MAE en Hongrie
parrainée par M. Laurent POIRON, président de la CCIFH /
A magyarorszagi MAE 17. évfolyamának diplomaosztója, védnöke:
Laurent Poiron, MFKI elnök

hozzánk, de nem kizárólag. Vannak közöttük Magyarországon
élő franciák, és akár más országból érkezett külföldiek is. Viszont
fontos a francia nyelv megfelelő
ismerete, hogy követni tudják az
órákat. Elég széles a korosztályi
megoszlás is, kezdve a 2-3 éves
szakmai tapasztalattal rendelkező
25-27 évesekkel, egészen a 45-50
éves, nagyon tapasztalt szakemberekig. A „kettős szakismeretet”
keresők mellett felvételt nyernek
hozzánk olyanok is, akik ugyan
rendelkeznek már menedzseri
tapasztalatokkal, de nem jártak
mesterszintű egyetemi képzésre, és vállalati pozíciójuk
megerősítéséhez szükségük van
diplomára.
Mennyire rugalmas a
budapesti képzés?
A felnőttképzésen Franciaországban, ahogy Magyarországon is,
egyre nagyobb a nyomás: nő a
költségérzékenység és csökken a
képzésre szánható idő. Emiatt a
mesterképzésünket is úgy alakítottuk ki, hogy egy-egy tantárgyat

önállóan is el lehessen végezni.
Ha például valaki csak a stratégiavagy a HR-ismereteit szeretné
aktualizálni, kizárólag az őt
érdeklő modulokat is elvégezheti.
Ez a modulrendszer tökéletesen
kielégíti azon résztvevők igényét,
akik már rendelkeznek mesterdiplomával és nincs idejük újabb,
többéves képzésben részt venni.
Ezen kívül rövid és vállalatra
szabott képzéseket is nyújtunk
egy vagy akár több cég számára
is, akik saját munkatársaikat szeretnék különféle, például tárgyalástechnika, projekmenedzsment,
teammenedzsment területeken
képezni.
Milyen kihívásokkal
kell a képzésnek szembenéznie?
A mindenkori kihívás az, hogy
a képzések a vállalati környezethez igazodjanak. Az IAE
Lyon támaszkodhat kutatóprofesszoraira, akik menedzsment
területen végzett kutatásaikkal
állandóan táplálni tudják a
kínált képzéseket.
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