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Tantárgyfelelős oktató
neve:
beosztása:
egyetemi docens
Dr. Ujhelyi Mária
A kurzus célja, hogy a hallgatók
megismerkedjenek a szervezetek működésének alapvető sajátosságaival, szabályszerűségeivel és ezeket az
ismereteiket különböző szervezeti szereplőként alkalmazni tudják. A tantárgy keretében röviden bemutatásra
kerülnek a közgazdaságtani és menedzsment alapok, valamint a gazdálkodó szervezetek különböző funkcionális
területeivel kapcsolatos alapvető ismeretek.
Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató
Tudás:
Megismerkedik a közgazdasági és gazdasági alapfogalmakkal a gazdálkodó szervezetek legfontosabb funkcionális
területeivel, mint a stratégiai menedzsment, marketing, tevékenységmenedzsment, szervezeti magatartás, emberi
erőforrás gazdálkodás és pénzügyek.
Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások,
élő és élettelen rendszerek kémiai vonatkozású alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához.
Képesség:
Legyen tisztában gazdálkodó szervezetek működését meghatározó legfontosabb közgazdaságtani és menedzsment
elvekkel, illetve a különböző funkcionális területek alapfogalmaival, összefüggéseivel.
Tudja elhelyezni a gazdálkodó szervezetek működésének egyes területeit, azok egymáshoz, illetve a közgazdasági
alapelvekhez fűződő kapcsolatát.
Legyen képes összefüggéseiben látni a különböző szervezetek működését, felismerni, hogy a különböző kihívások
mely területeket érintik.
Tudja alkalmazni a gyakorlatban a megismert alapfogalmakat, alapvető eszközöket és módszereket.
Képes a megszerzett tudását alapvető gyakorlati (kémiai laboratóriumi, vegyipari, környezetgazdálkodási és
környezetvédelmi) problémák megoldására alkalmazni. Képes azon releváns adatok összegyűjtésére és
értelmezésére, amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai kérdésekről.
Attitűd:
A tantárgy elősegíti, hogy a hallgató pozitív hozzáállást alakítson ki a szervezetek hatékony és eredményes
működésével kapcsolatban. Később, szervezeti szereplőként nyitott legyen a gazdálkodással kapcsolatos kérdések,
feladatok eredményes megvalósításában.
Szemléletmódja révén nyitott a szélesebb szakmai együttműködésre, befogadó a gazdaságtudomány újabb kémiai
vonatkozásai iránt. Tudatosan vállalja szakmája etikai normáit.
Autonómia és felelősség:
A kurzus hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy munkájában felelősséggel tekintsen a gazdasági és menedzsment
problémák megoldására, önálló, kezdeményező magatartással segítse a szervezetek hatékony és eredményes
működését.
A természettudományos világnézetet szakmai megbeszélések, viták során felelősséggel vállalja.
A kurzus tartalma, témakörei
A kurzus áttekinti azokat a főbb területeket, melyek egy gazdálkodó szervezet tevékenységének, működésének
megértéséhez elengedhetetlenek. A közgazdasági és menedzsment alapfogalmak áttekintése mellett kitérünk a
stratégiai menedzsment és tervezés, a marketing, a tevékenységmenedzsment, minőségmenedzsment,
projektmenedzsment, szervezeti magatartás, emberi erőforrás gazdálkodás és pénzügyek témaköreire.
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Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
Előadások, a témakörökhöz kapcsolódó konkrét, gyakorlati példák segítségével szemléltetni a fogalmakat, valamint
gazdasági és menedzsment kihívások, problémák kezelését

Értékelés
Év végi írásbeli vizsga, amely tesztjellegű kérdések segítségével kéri számon a tanult fogalmakat.

Kötelező olvasmány:
Bakacsi Gyula (2015): A szervezeti magatartás alapjai, Alaptankönyv Bachelor hallgatók számára. Semmelweis Kiadó,
Budapest
Dajnoki Krisztina (2015): A humán erőforrás gazdálkodás gyakorlata. In: Munkaerőpiaci és HR ismeretek (szerk. Dajnoki
K.) Campus Kiadó, Debrecen, pp. 42-99.
Chikán Attila - Demeter Krisztina (szerk.): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika.
Aula Kiadó, Budapest.
Ajánlott szakirodalom:
Demeter Krisztina (szerk.) (1993): Termelésmenedzsment I.-II. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vállalatgazdasági Tanszék, Budapest.
Faigl Zsófia (2005): Minőségmenedzsment módszerek. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Heti bontott tematika
1. hét

A menedzsment alapfogalmai, teóriái

2. hét

TE: Ismeri a menedzsment alapfogalmait, a legfontosabb menedzsment irányzatok megállapításait, hozzájárulásukat a menedzsment tudomány fejlődéséhez
Szervezetek, szervezeti formák, szervezeti típusok

3. hét

TE: Ismeri a szervezeti struktúrák jellemzőit, a főbb struktúra típusokat és a struktúrák kialakításának és hatékony működésének feltételeit
A szervezeti magatartás: egyéni változók hatása a szervezetek teljesítményére

4. hét

5. hét

6. hét

TE: Ismeri az egyéni jellemzőket és azt, hogy ezek milyen hatással vannak a szervezetek
működésére
A szervezeti magatartás: a csoportos és szervezeti szintű változók hatása a szervezetek teljesítményére
TE: Ismeri a csoport és szervezeti szintű változókat és azok hatását a szervezetek működésére
Néhány közgazdasági és üzleti alapfogalom
TE: Ismeri és képes alkalmazni az alapvető közgazdasági és üzleti fogalmakat
A minőségbiztosítás, az üzemfenntartás és karbantartás alapfogalmai, az innováció és az
innováció-menedzsment, a projektmenedzsment néhány alapfogalma

7. hét

TE: Ismeri és megérti a minőségmenedzsment, az üzemfenntartás, a karbantartás, az innováció és a projektmenedzsment alapfogalmait és szervezetekben betöltött szerepét
A stratégiai és üzleti tervezés

8. hét

TE: Ismeri a stratégiai és üzleti tervezés folyamatát, valamint az alapvető elemzési módszereket, stratégiai modelleket
A marketing alapfogalmai
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9. hét

TE: Ismeri a marketing alapfogalmait, a marketing stratégia típusait, a marketing eszköztárát,
azaz a marketingmix elemeit
A termelésirányítás, a tevékenységmenedzsment legfontosabb elemei

10. hét

TE: Ismeri a termelésirányítás és tevékenységmenedzsment alapfogalmait, legfontosabb
elemeit
A logisztika alapfogalmai

11. hét

TE: Ismeri a logisztika lényegét, legfontosabb alapfogalmait
Az emberi erőforrás-gazdálkodás alapfogalmai

12. hét

TE: Ismeri a humán erőforrás menedzsment alapfogalmait, fontosabb tevékenység csoportjait, célját, feladatát és a vállalati stratégiában betöltött szerepét
Az emberi erőforrás-gazdálkodás hazai történeti sajátosságai, újabb trendek

13. hét

TE: Ismeri az emberi erőforrás-gazdálkodás hazai történeti sajátosságait, és a napjainkban
jellemző legújabb trendeket
A vállalatok pénzügyeinek alapfogalmai: a pénz és a pénzügyi rendszer

14. hét

TE: Ismeri a pénz fogalmát, funkcióit, a pénzügyi rendszer jellemzőit
A vállalatok pénzügyeinek alapfogalmai: fiskális és monetáris politika, pénzügyi piacok,
pénzügyi szolgáltatók
TE: Ismeri a pénzügyi alapfogalmakat a fiskális és monetáris politika lényegét, a pénzügyi
piacok feladatát, pénzügyi szolgáltatók főbb típusait
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