INTERVIEW

Interview de Catherine MERCIERSUISSA, responsable pédagogique
du master Management et
Administration des Entreprises de
l’IAE Lyon à Budapest
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Cette formation est souvent qualifiée de
double diplomante car elle s’adresse à un
public en formation continue, voire parfois
à la fin d’un cursus de formation initiale, qui
n’a pas forcément suivi dans le passé des
études en gestion. Les participants viennent
d’horizon divers, ingénieurs, juristes, médecins, linguistes, économistes, etc… mais
tous les participants ont besoin de suivre des
enseignements de gestion tels que du marketing, de la comptabilité, de la finance, de la
stratégie, des ressources humaines, etc… Le
Programme Master en Management et Administration des Entreprises (MAE), se déroule
sur 4 semestres et comprend obligatoirement
un stage de 3 mois minimum : pour les
étudiants en formation continue, leur activité
professionnelle remplace le stage.
COMMENT EST-ELLE ORGANISÉE ?
Les cours se déroulent sur deux jours le
vendredi et le samedi à raison d’un cours
par mois et cela sur 2 ans, ce qui permet aux
participants de continuer à avoir une activité
professionnelle en parallèle. L’examen a
lieu 2-3 semaines après le cours. A part la
soutenance, les examens sont écrits.
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ÊTESVOUS PRÉSENT EN HONGRIE ?
Cette formation a atteint sa majorité, nous

avons ouvert ce diplôme en
1995, et nous recrutons notre
20ème Promotion cette année. 17
promotions ont été diplômées,
les étudiants de la première
promotion ont obtenu leur
diplôme de Raymond Barre en
personne. Nous comptons près
de 400 Anciens Elèves.
COMMENT AVEZ-VOUS
Remise des diplômes / Diplomaosztó ünnepség
RENFORCÉ CES LIENS
GÉOGRAPHIQUES,
COMMERCIAUX ET
au programme de l’Interclub du 20 mars
CULTURELS ?
2014 organisé en coopération par la CCIFH
Grâce à notre politique de partenariat : en
et notre Master MAE et faire une conféHongrie même, nous avons développé un
rence concernant un sujet d’actualité en
partenariat avec l’USTEB à Budapest et
commerce international.
avec les Facultés d’Economie de Szeged
et de Pécs. Toutes nos formations à l’IAE
TOUS LES CANDIDATS DOIVENT-ILS
Lyon sont établies en étroite liaison avec les
PARLER FRANÇAIS ET HONGROIS?
milieux professionnels et en partenariat avec Pour suivre ce programme, nous imposons
des entreprises qui envoient leurs employés
à nos candidats une connaissance préalable
à notre master ou qui nous assurent des
de la langue française, les cours se déroudébouchés pour nos étudiants ou des stages
lant en français. En revanche, la connaisdurant la formation.
sance du hongrois n’est pas une obligation.
Nous avons institutionnalisé ces relaC’est pourquoi nous avons des candidats
tions en coopérant par exemple avec la
totalement francophones qui suivent ce
CCIFH et grâce à l’Association des anciens programme. La richesse de la promotion
diplômés qui a de nombreux membres
provient d’une part de la diversité profesprésents à la Chambre. En plus, j’ai eu le
sionnelle et générationnelle des candidats et
plaisir de participer en tant que professeur
également de la mixité des candidats hon-

En savoir plus :
http://iae.univ-lyon3.fr
Rubrique : International > Formations-internationales > Programmes délocalisés
à Budapest :
maria.perger@mti.bme.hu (www.mti.bme.hu)
www.ccifh.hu

grois, français, belges, tunisiens, congolais...
QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
Nous formons des cadres qui correspondent
aux besoins des sociétés implantées à l’étran-

ger désirant recruter des cadres en liaison
avec la société mère. Les emplois occupés
par nos anciens renforcent nos convictions
sur le bien-fondé de ces orientations. Ils
occupent des postes de direction pour les

entreprises françaises implantées à l’étranger.
Ce sont des cadres bilingues qui connaissent
la vie des affaires, les pratiques comptables
et fiscales, le droit du travail et qui sont bien
entendu disposés à s’expatrier.

INTERJÚ

Interjú Catherine Mercier-Suissa-val,
az IAE Lyon budapesti Menedzsment
és Vállalatgazdaságtan (MAE)
mesterképzés oktatási vezetojével.
MIT ÉRDEMES TUDNI A
GONDRANDRÓL?
KINEK SZÓL A KÉPZÉS?
A képzést gyakran kettős képzésnek is szokták nevezni. Egyszerre szól olyanoknak, akik
felnőtt továbbképzés keretében vesznek részt
a képzésben, illetve elvétve olyanoknak, akik
az alapképzésük végén járnak, és nem biztos,
hogy tanultak menedzsmentet iskolai éveik
alatt. A diákok « előélete » nagyon vegyes:
mérnökök, jogászok, orvosok, bölcsészek,
közgazdászok, de mindegyiküknek szüksége
van menedzsment tantárgyak elsajátítására,
mint pl. a marketing, a könyvelés, a pénzügy,
a stratégiamenedzsment vagy a HR... A Menedzsment és Válallatgazdaságtan mesterképzés (MAE) 4 félévből áll és részét képezi
egy minimum 3 hónapos kötelező szakmai
gyakorlat: a felnőttképzésben résztvevők
számára a gyakorlatot kiváltja az aktuálisan
végzett munkájuk.
HOGYAN SZERVEZIK MEG AZ OKTATÁST?
Az órák két éven át havonta egy alkalommal
két napot ölelnek fel, pénteket és szombatot,
amely lehetővé teszi, hogy a képzésben résztvevők a képzéssel párhuzamosan megőrizzék, folytassák munkájukat. A vizsgákra 2-3
héttel az adott tantárgy oktatása után kerül
sor. A diplomavédés kivételével a vizsgák
írásban történnek.
MIÓTA VANNAK JELEN MAGYARORSZÁGON?
A képzésünk felnőttkorba lépett, 1995-ben
indult és idén már a huszadik évfolyamunkat

toborozzuk. Eddig 17 évfolyam végzett, az
első évfolyamnak személyesen Raymond
Barre adta át a francia diplomát. Közel 400
öregdiákot számlálunk.
HOGYAN SIKERÜLT KIÉPÍTENI EZEKET
AZ ERŐS FÖLDRAJZI, KERESKEDELMI
ÉS KULTURÁLIS KAPCSOLATOKAT?
A partneri politikánknak köszönhetően:
együttműködésre léptünk a budapesti
BME-vel, valamint a szegedi és a pécsi
közgazdász karokkal. Az IAE Lyon minden
képzése mélyen kapcsolódik az üzleti
környezethez, szoros a kapcsolat a céges
partnerekkel, akik beiratják az alkalmazottaikat a képzésünkre vagy épp munkalehetőséget, illetve gyakorlati helyeket biztosítanak
a hallgatóink számára.
Intézményi szintre emeltük ezeket a
kapcsolatokat például az MFKI-val való
együttműködés keretében, valamint az
Öregdiák Egyesületünknek köszönhetően, ahonnan sokan tagjai a Kamarának is.
Mi több, március 20-án nagy örömömre
részt vettem a Kamara és a képzésünk által
közösen szervezett Interklub programon,
ahol egy aktuális külkereskedelmi témáról
adtam elő.
MINDEN JELENTKEZŐNEK BESZÉLNIE KELL A FRANCIA ÉS A MAGYAR
NYELVET?
Ehhez a programhoz elvárás a francia nyelv
előzetes ismerete, mivel az órák franciául
folynak. Viszont a magyar nyelv ismerete

Le professeur C. Mercier-Suissa a

nem kötelező,l’Interclub
ezért vannak
csak
franciául
du 20
mars
2014 /
C. Mercier-Suissa
előadást sokszítart az
tudó hallgatóink
is. Az évfolyamok
Interclub-ön 2014. március 20-án
nűsége egyrészt
a jelentkezők szakmai és

További információ:
http://iae.univ-lyon3.fr
Rubrique : International >
Formations-internationales >
Programmes délocalisés
Budapesten:
maria.perger@mti.bme.hu
(www.mti.bme.hu)

generációbeli sokszínűségéből, másrészt
a magyar, francia, belga, tunéziai, kongói,
stb.,…diákok együtteséből fakad.
MILYEN KIFUTÁSI LEHETŐSÉGEKET
BIZTOSÍT A KÉPZÉS?
Olyan vezetőket képzünk, akik megfelelnek
a külföldön működő cégek szükségleteinek,
amelyek az anyavállalattal együttműködni
képes menedzsereket keresnek. A végzett
hallgatóink által betöltött pozíciók igazolják az irányvonalaink megalapozottságát:
öregdiájaink külföldön működő francia
cégeknél dolgoznak vezető beosztásban, kétnyelvűek, ismerik az üzleti életet, a könyvelési
és adózási gyakorlatokat, a munkajogot és
természetesen esélyük van arra, hogy karrierjüket külföldön folytassák egyszer.
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