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Kredit: 4
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Félév a mintatantervben: 2.

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök
Tantárgyfelelős: Dr. Takács Áron
Előtanulmányi feltételek (kóddal is): Heti óraszámok: Előadás: 20
Számonkérés módja (v; é): v

Tantermi gyakorlat: A képzés nyelve: magyar

Laborgyakorlat:
A tárgy órarendi helye:

0
7., 10., 13. hét, péntek

A TANANYAG
Oktatási cél:
A tárgy elérendő célja, hogy a hallgatók megismerjék a vezetés módszertanának elméleti és gyakorlati kérdéseit,
szempontjait.
A tárgy részletes leírása, ütemezés: 2018-2019 I. félév
Gyakorlatok:
Okt. hét

Időpont

Témakör

Oktató

A vezetés funkciója, feladatai. A vezető helye és szerepe a
szervezetben. A vezetés és a szervezet környezete (makro-,
mikrokörnyezet, érintettek a szervezetben)
7.

1045 – 1510 Stratégiai tervezés: a vezetés általános feladatai. Küldetés, jö- Némethné Dr. Er(5 óra)
vőkép. Stratégiai tervezés lépései. Helyzetelemzési módsze- dődi Katalin

rek: SWOT analízis, portfólió mátrix, PORTER féle iparági
versenyelemzés. Stratégiatípusok. (gyakorlati feladat: SWOT
analízis, csoportmunka)

okt. 26.

1520 – 1700
(2 óra)
1045 – 1320
10.
nov. 16.

(3 óra)

30

05

13 – 16
dec. 07.

Dr. Takács Áron

Értékelemzésen alapuló költség-modellek

Dr. Takács Áron

1330 – 1700 Stratégiai tervezési feladat hallgatói prezentálása.
(4 óra)

13.

Projektek menedzselésének vezetési szempontjai

(3 óra)
15

Némethné Dr. Erdődi Katalin

Motiváció
ZH

Némethné Dr. Erdődi Katalin

Változások menedzselésének szempontjai

Dr. Takács Áron

50

16 – 18
(3 óra)

Vezetési stílusok. Vezetési technikák

Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
Az előadásokon való részvétel kötelező. Ha a hiányzások meghaladják a tárgy félévi óraszámának 30%-át, a hallgató
aláírást nem kaphat. Elvárás az előadáshoz méltó hallgatói fegyelem és együttműködés.
A foglakozásokon való érvényes részvétel feltétele
-

a pontos megjelenés és a befejezési időpontig tartó jelenlét (max. 10 perc késés),

-

a kiadott feladatok megoldásában aktív részvétel.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):
1 db zárthelyi az utolsó konzultáción.
Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
Az aláírás megszerzésének feltétele:


az órákon való érvényes részvételek,



a csoportmunkában való részvétel,



a kiadott feladat prezentálása.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
Írásbeli vizsga, a maximum pontszám 50%-a az elégséges szint feltétele
IRODALOM
Kötelező:

Az oktatók által biztosított segédletek, előadásanyagok prezentációi.

1. Dr. Takács Áron (szerk): Folyamatszervezés ÓE RKK 6029/2014.
2. Dr. Takács Áron: Projektmenedzsment ÓE RKK 6075/2016.
3. IFUA Horváth & Partners: Folyamatmenedzsment a gyakorlatban, IFUA Horváth & Partners,
Ajánlott:
Budapest, 2008.
4. James P. Womack, Daniel T. Jones: Lean szemlélet, HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2009.
5. Dr. Roóz József: A menedzsment alapjai
6. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

