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egyetemi tanár
A kurzus célja, hogy a hallgatók
 megismerkedjenek az általános menedzsment feladatokkal, úgymint tervezés, szervezés, emberi erőforrás
gazdálkodás, premizálás, ellenőrzés.
 A tantárgy feladata továbbá, hogy a hallgatók tisztában legyenek a vállalkozások fogalmával, csoportosításukkal, alapvető gazdasági ismeretekkel, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével.
Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató
Típus

Tudás:
A hallgató olyan alapvető ismeretekre tesz szert, amelyek révén eligazodik a vállalat működtetésének
módszertanában, azokat megértve tudja a speciális eljárásokat, megközelítéseket elsajátítani. A kurzus előadásai
három fő tématerület köré fókuszálódnak: 1. A vállalat és annak működése, tervezése, 2. Alapvető stock és flow
folyamatok értelmezése, 3. Értékteremtő folyamatok menedzsmentje. A tantárgy révén a hallgató megismeri a
menedzsment legfontosabb feladatait, döntési kompetenciáit.
Képesség:
Legyen tisztában a menedzsment alapfunkcióival, a vállalkozások működtetésének feltételeivel.
Tudja az alapvető stock és flow folyamatok összefüggéseit.
Értse az értéktermelő folyamatok és a menedzsment kapcsolatát.
Legyen képes ismereteit felhasználni az üzleti- és a menedzsment kérdésköreinek bővítésére.
Tudja alkalmazni a gyakorlatban, pl. iparági fejlesztésekben, a tantárgy tanulásakor megszerzett ismereteket.
Attitűd:
A tantárgy elősegíti, hogy a hallgató megfelelő gazdálkodástudományi tudás birtokában a végzés után megfelelően
értelmezni és értékelni tudja a menedzsment feladatait, továbbá alkalmas legyen gazdaságtudományi ismereteit
gyarapítani. A hallgató ennek köszönhetően olyan gazdaságtudományi alapokkal bír, ami hozzásegíti ahhoz, hogy a
szakmai feladatait hatékonyan végezze.
Autonómia és felelősség:
A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy munkájában innovatív, egyben befogadó és hatékony legyen, továbbá
szakmai jövőépítéssel kapcsolatos kérdésekben megalapozottan és felelősséggel formáljon véleményt.
A kurzus tartalma, témakörei
A Vállalat és a vállalkozás fogalma, csoportosításuk, a stock és a flow folyamatok, a termelési érték, a termelési
költség a jövedelem és kategóriái, a hatékonyság és annak mérése. A befektetett eszközök, a befektetések és a
beruházás sajátosságai, beruházás-gazdaságossági számítások, gazdálkodás forgóeszközökkel, a készletgazdálkodás
és a logisztikai rendszerek, az értéktermelő folyamatok menedzsmentje, a termelés és a szolgáltatás sajátosságai. Az
emberi erőforrás gazdálkodás kérdései, területei, feladatai. A tervezés és az üzleti tervezés kapcsolata, a tervek
csoportosítása, típusai, a tervezés eszközei. A stratégiai tervezés és menedzsment területei, a tervezés speciális
módszerei, használatuk lehetősége és korlátai.
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
Előadások modern infokommunikációs eszközök felhasználásával. Interaktív, elektronikus tananyag a moodle
keretprogramban. Az elméleti anyag illusztrációja problémák közösen történő kidolgozásával. Lehetőség
konzultációra.
Értékelés
A félév során a hallgatók két alkalommal zárthelyi dolgozatot írnak, melyek eredményei alapján a tantárgyfelelős
megajánlott jegyet adhat. Az a hallgató, aki min. 61 %-ot teljesít, megajánlott jegyet kap. Ha a megajánlott jegyet a
hallgató nem fogadja el, akkor vizsgaidőszakban kollokviumi dolgozatot köteles megírni. Az értékelés ötjegyű.
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Heti bontott tematika
1. hét

2. hét

3. hét

4. hét

5. hét

A menedzsment és annak feladatai, a tervezés a szervezés a csapatépítés az ösztönzés és az
ellenőrzés feladatköreivel szemben támasztott alapvető követelmények.
TE: A menedzsment feladatinak konkretizálása, szerepe a vállalatok működésében.
A vállalat és a vállalkozás kapcsolata, a vállalkozások csoportosítása, főbb hasonlóságok és
eltérések a különböző típusú vállalkozások működtetésében, vezetésében és felelősségvállalásában.
TE: Vállalkozási formák csoportosítása méret, tevékenység, adózás, szektorba-sorolás és tulajdonforma alapján.
A vállalkozások flow folyamatai, a bevételek menedzsmentje.
TE: A termelési értéket kialakító tényezők, a hozam fajtái, az árak fajtái, a termelési értéket
befolyásoló egyéb tényezők.
A vállalkozások flow folyamatai, a ráfordítások menedzsmentje, a jövedelem növelésnek menedzsment szintű feladatai.
TE: A termelési költséget kialakító tényezők, a ráfordítások típusai, a jövedelem kategóriái. A
jövedelmet befolyásoló tényezők készség szintű ismerete.
A hatékonyság és a menedzsment összefüggései, a hatékony gazdálkodás feltételrendszere.

6. hét

TE: A gazdasági hatékonyság kategóriái, a termelékenység, az igényesség, az ellátottság és a
jövedelem-arányossági mutatók értelmezése, az átlagos a pótlólagos és a marginális hatékonyság számítása.
Az I. ZH megíratása

7. hét

TE:
Gazdálkodás befektetett eszközökkel.

8. hét

TE: A befektetett eszközök csoportjai, vállalatgazdaságtani sajátosságai. Az immateriális javak,
a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök csoportjai, a fenntartási és az értékcsökkenési költségek sajátosságai.
A beruházás és befektetés gazdaságossági számítások

9. hét

TE: Az NPV, az IRR, a PI, DDP számításmenete, összefüggései
A forgóeszköz-gazdálkodás menedzsmentje.

10. hét

TE: A készletek, a követelések a rövid távú pénzügyi befektetések és a pénzeszközök sajátosságai, a forgóeszköz szükségletet befolyásoló tényezők vizsgálata.
Értéktermelő folyamatok menedzsmentje

11. hét

TE: A termelés és a szolgáltatás sajátosságai, a termelésmenedzsment területei.
A II. ZH megíratása

12. hét

TE:
Bevezetés az Emberi Erőforrás Gazdálkodás kérdésibe

13. hét

TE: Az EEG területei, munkaerő-gazdálkodás, bérgazdálkodás, munkaerő fejlesztés, a munkavégzés szervezése
Bevezetés az üzleti tervezés folyamatába
TE: Az üzleti terv részei, felépítésének hangsúlyos elemei, a pénzügyi terv
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14. hét

Bevezetés a stratégiai tervezésbe
TE: A stratégiai terv részei, jövőkép, külső-belső faktorok elemzése, stratégiai irányok,GE,
SWOT, BCG, GSM mátrixok.
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