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A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy oktatási célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a pénzügyi szektor, pénzügyi szolgáltatások
átalakulásának tendenciáit, áttekintést kapjanak az innovatív pénzügyi technológiákról.
A tantárgy feldolgozásának beosztása:
Konzultáció

Tartalom

1. konzultáció
(2017.09.22.)

Az információs technológiák változása. Digitalizáció a pénzügyi szektorban. A
technológiai háttér (web, mobil, blockchain, robotok). Kripto-valuták modellje és
hatása a pénzügyi szektorra. Házi dolgozat/projekt témák megbeszélése.

2. konzultáció
(2017.10.06)
3. konzultáció
(2017.12.08.)

A hagyományos pénzügyi szolgáltatások és a fichtechizált megoldások: betét,
átutalás, hitelezés. Egy-egy jellemző megoldás értékelése.
A magyarországi FinTech szektor – meghívott előadó. Házidolgozatok/projektek
prezentálása.

Az ismeretek ellenőrzése
Aláírás feltétele: Beadandó feladat határidőre történő teljesítése, megküldése e-mailben Beadási
határidő: 2017. november 20. (hétfő) 24 óra. Az e-mailben küldött fájl elnevezésének mintája:
vezetéknév_keresztnév_msc_beadando 2017-2018-1.doc.
A két beadandó feladati téma közül egy választandó és kidolgozandó: 1) „Egy nemzetközi FinTech
központ (ökoszisztéma) bemutatása” vagy 2) „A magyar FinTech szektor fejlődés 2000 után”.
Terjedelem: 5-7 A/4 oldalnyi, (n=2.000/oldal). Hivatkozási rend, mint Közgazdasági Szemle.
Projekt feladat: „A Üzleti modellek FinTech környezetben”.
E-mail: farkas.szilveszter@uni-bge.hu, Web: http://dr.farkasszilveszter.hu
Teljesítmény értékelése
Az érdemjegy két részből áll: 40 pont a házidolgozatra + 60 pont írásbeli dolgozat a vizsgaidőszakban,
összesen 100 pont.
Érdemjegy: 0-59 pont – elégtelen (1), 60-69 pont – elégséges (2), 70-79 pont – közepes (3), 80-89 pont
– jó (4), 90-100 pont – jeles (5)

A tananyag feldolgozásához szükséges irodalom
Kötelező irodalom:
FinTech tanulmányok az interneten.
Ajánlott irodalom:
Susanne Chishti - Janos Barberis: The FinTech Book, Wiley, 2016
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