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III. félév














2013/2014. tanév tavaszi félév

A tantárgyak előadói:

Auditor gyakorlat 	dr. Kovács Árpád és dr. Szvitacs István
(20 óra) PMTMELS001f	PTE, Boszorkány u.2., B109. Tel.: (72) 503-650/23808
e-mail: kovacsa@pmmik.pte.hu ; szvitacs@pmmik.pte.hu 

Karbantartás	Balog András 
(10 óra) PMTMELS004f	Tel.:(30)635-9444
	e-mail: ba1708@enternet.hu
	
Menedzsment az EU-ban:	Csizmadia Zoltán
(30 óra) PMTMELS009v	Zöld Energia Klaszter Kft 7622, Pécs, Nyírfa utca 20.
	Tel.: (30)413-2435
	E-mail: cszpecs@gmail.com  
	
Projektmenedzsment:	Vida Csaba
(20 óra) PMTMELS009f	PTE, Boszorkány u.2. B 106. Tel.:(72) 503-650/23912
	E-mail: vida@pmmf.hu

Szakdolgozat:	dr. Szvitacs István
(20 óra) PMTMELS022f	PTE, Boszorkány u.2., B109 Tel.:(70)392-0418 
	e-mail: szvitacs@pmmik.pte.hu 

Szervezetirányítás II.	Vida Csaba
(20 óra) PMTMELS014v	PTE, Boszorkány u.2. B106. Tel.:(72) 503-650/3912
	e-mail: vida@pmmf.hu

Technológiamenedzsment: 	Herbert Gábor
(20 óra)  PMTMELS018v	RQC Kft., Pécs, Majorossy I. u. 36. Tel.: (72) 507-177
	E-mail: gherbert@pbkik.hu

Terméktervezési 	 Pandur Béla
módszertan	         PTE PMMIK, Műszaki Informatika Tanszék, Rókus u.2
(20 óra)  PMTMELS020s	Tel.: (30) 916-6813
	e-mail: bpandur@morpheus.pte.hu, pabe@t-email.hu 

Információ és ügyintézés:

Tanfolyamvezető:       	dr. Szvitacs István
                       	PTE, Boszorkány u.2., B109 Tel.:(70)392-0418 
	e-mail: szvitacs@pmmik.pte.hu 

Adminisztrációs ügyek:              Regőcziné Ildikó
                       	PTE, Boszorkány u.2., B139 Tel/fax: (72) 503-650/23635
	e-mail: regoczine.ildiko@pmmik.pte.hu" regoczine.ildiko@pmmik.pte.hu  

Tanulmányi ügyintéző:            	Árvay Orsolya
                       	PTE, Boszorkány u.2. TO, Tel.:(70) 245-1539
	e-mail: aorsi@to.pmmik.pte.hu

Hallgatói pénzügyek:	PTE Hallgatói Pénzügyi Iroda
	Pécs, Szántó K.J. u. 1/b. Földszint
	Tel/fax: +3672501616
	E-mail: bobula.sara@pte.hu 

Oktatási anyagok elérhetősége:

ftp://193.6.55.10:2001/Tanszeki_anyagok/Mernoki_Menedzsment_Tanszek/

Tantárgyi programok és követelmények:

Auditor gyakorlat

A program tartalma:

1. A minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelmények.

Az audit célja, az auditok csoportosítása.
Az  audit folyamata (tervezés, felkészülés, kérdéslista, a     minőségügyi audit végrehajtása, záró megbeszélés, auditjelentés, a javító intézkedések felügyelete).
Az auditor tulajdonságai.
Viselkedéskultúra.

2. Szabványismeret

ISO 9000:2005  Minőségirányítási rendszerek. 
                           Alapok és szótár
ISO 9001:2008  Minőségirányítási rendszerek.     
                           Követelmények
ISO 9004:2009  A szervezet tartós sikerének irányítása. 
       		      Minőségirányítási megközelítés
MSZ EN ISO 19011:2003 Minőségügyi rendszerek felülvizsgálatának irányelvei

3. Tesztfeladat egyéni megoldása.
4. Csoportos feladatmegoldás.

A gyakorlat félévközi jeggyel (gyakorlati jegy) zárul. 

A gyakorlaton való részvétel kötelező. Pótlási lehetőség nincs.


Karbantartás

Tantárgyi követelmények:

1. konzultáció:	A karbantartás és a termelési folyamat kapcsolata
-	A karbantartás célja, feladata
-	A karbantartási tevékenység tervezése és szervezési módszerei
-	A karbantartási stratégia és a karbantartás rendszerbe foglalása
-	A jelenlegi karbantartási rendszerek hiányosságai és korszerűsítésük feltételei

2. konzultáció:	A termelés és gépfenntartás új kapcsolat rendszere
-	A fenntartás tevékenységei
-	Termelés és fenntartás egységes rendszerben
-	A három alapvető karbantartási rendszer

3. konzultáció:	Új karbantartási filozófiák
-	Teljes körű termelékeny karbantartás (TPM)
-	Megbízhatóság központú karbantartás (RCM)

4. konzultáció:	Karbantartási rendszer meghatározása
-	A rendszer bevezetése
-	Fő  moduljai
-	Számítógépes karbantartási rendszer
-	A karbantartási rendszer működtetése, továbbfejlesztése

5. konzultáció: 	Műszaki diagnosztika, karbantartás elemzések
-	Gépállapot, gépelhasználódás
-	Diagnosztika eljárások
-	A karbantartási rendszer elemzésének módszerei 
Diagnosztika gyakorlat (bemutató)

2. Félévzárás:	 A félév gyakorlati jegy (félévközi jegy) adásával zárul. Ennek feltétele a megfelelőnek ítélt gyakorlati feladat beadása.

Ajánlott irodalom:	

Dr. Kövesdi/Dr. Németh: Termelő  berendezések megbízhatóság alapú karbantartása
Péczely Gy.: Műszaki állapotvizsgálat és a karbantartás helyzete Magyarországon – UNIDO felmérés. ENERGOREP konf. Siófok,1996.
Dr. Kégl Tibor – Szabó József: Műszaki diagnosztika. Bánki Donát Műszaki Főiskola Budapest,1993.

Menedzsment az EU-ban

Tantárgyi program:

1. Programmenedzsment
	Európai Unió megalakulása, története

Európai Unió intézményei
Az Európai Unió regionális politikája
Európai uniós fejlesztési programok (UMFT, Széchenyi Terv, Phare programok, Területfejlesztési Phare programok, Interreg Phare, Határon átnyúló programok, Leader programok)
EGT, Norvég És Svájci Együttműködések
Új Magyarország Fejlesztési Terv
A LEADER program, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Vidékfejlesztés
Uniós Intézményrendszer Magyarországon
2.  Projektmenedzsment
	Európai Uniós projekt tervezésének gyakorlati aspektusai

Esettanulmány évközi kidolgozása és bemutatása
3.  Számonkérés:
          Zárthelyi  egyenként is elégséges szintű megírása: 40%; 
          Esettanulmány  elégséges elkészítése és bemutatása, eredménye: 60%.

Félévi vizsga: félévközi jegy, írásbeli alapján 

4. Irodalom:
- Órai jegyzet
- Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, 6. kiadás, Bp. 2005.
- Kengyel Ákos: Az Európai Unió Regionális Politikája, Bp. 2005, Aula Kiadó

Internet hozzáférés: 
http://europa.eu
http://www.euvonal.hu/
http://www.magyarorszag.hu
http://www.szechenyi2020.hu/

Szervezetirányítás II.

1. Tantárgyi tematika:
1. A szervezés, mint menedzsment funkció. Értelmezés a modellelmélet szerint.
2. A team munka módszerei. A szervezés, mint csoportmunka sajátosságai. A csoportos alkotó technikák felosztása. Néhány elterjedt módszer bemutatása. 
3.	A szervezés módszertana. A szervezés fázisai. megkülönböztetése a beavatkozás jellege szerint. A szervezetfejlesztés, a racionalizáló innováció és a szabályozó szervezés összefüggései. 
4. A helyzetvizsgálat és helyzetelemzés folyamata. Átszervezési terv készítése, az új szervezet és munkamódszer bevezetése, visszatekintő elemzés.
2. Szemeszter zárás:
A tantárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a vizsgaidőszakban kijelölt vizsganapokon letett vizsgával lehet megszerezni, s amelynek kialakításában jelentős súlyt képviselnek a félév során kötelezően beadandó feladatok.
3. Ajánlott irodalom:
 
	Dr. Susánszky János	A racionalizálás módszertana
	Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1984

	Dr. Kindler József	Döntéselméleti és módszertani tanulmányok I-II
		Veszprémi Vegyipari Egyetem: VVE-62/1981.

	Zoltayné, Dr. Paprika Zita	Új irányok, perspektívák a döntéshozatalban
		Országos Műszaki Információs Központ 
		és 	Könyvtár, Bp. 1990.

	Kindler-Papp	Komplex rendszerek vizsgálata
					        Műszaki könyvkiadó, Bp. 1977.

Projekt menedzsment

1. Tantárgyi program:

1. konzultáció:	
Alapfogalmak. A projektmenedzsment sikerének feltételei. A projektleírás szintjei.  A projekt és környezetének vizsgálata. A projekt vevői és céljaik.  A projektstratégia meghatározásának módszertani alapjai. Szakaszolás. 
2. konzultáció
A PDCA minőségfejlesztés projektkörnyezetben. A PRINCE-tervek szerkezete. A projekt végtermékek (illetve fontosabb szakaszzáró termékek) meghatározása. A projektterv készítésének lépései. A projekt szakmai terv. A termékszemlélet a projekt tervezésében.
3. konzultáció
Terméktervezés, a terméklebontás elve. A szervezet jelentősége. A hatásköri kockázatok kezelése, a PRINCE-szervezet szereplői és hatáskörük.
4.  konzultáció
Átmenet a termék alapú projekttervezésből a tevékenység alapú tervezésbe.  Folyamat- és erőforrás-tervezés. A hatásköri kockázatok kezelése. A projekt adminisztrációja. Projektvezetést támogató szoftverek és technikák.
5. konzultáció
A projekt nyomon követése. A projekt felügyeletének megszervezése. A vezetői ellenőrzés rendszere. A projekt lezárása. A stakeholder-menedzsment és a fenntartható kommunikáció.
	
2. Félévzárás:

	A tantárgy kollokviummal zárul.

3. Kötelező anyag:

Vida: Projektmenedzsment 1-7. kötet (Elektronikus jegyzet)
          PTE PMMK, Pécs, 2001
Technológiamenedzsment

1.	Tantárgyi program

1. konzultáció:	A vállalati stratégia és a jövőbe tekintés szerepe a szervezetek fejlődésében.  A jövőkép és a küldetés mint az innováció húzó ereje, és egyben a változások okozója, előidézője. A szervezet helyzetének elemzése, a környezethez való viszonya, és ez alapján a fejlesztési, változtatási irányok felmérése. Az egyes elemzési technikák bemutatása. 

2. konzultáció: Az általános változásmenedzsment elméletének és módszertanának ismertetése. Az egyes elméleti irányzatok sajátosságai, alkalmazásának előnyei és buktatói. A módszertan elemei, és a változás egyes szakaszainak kezelése
		A technológiai változások menedzselése, ezek elmélete és módszertana. A változás menedzsment és a technológiai átalakítások kapcsolata. A módszertan egyes gyakorlati kérdései a változás végig vitelének sikerében.

3. konzultáció: 	A változás menedzsment során felmerülő kapcsolódó problémák kezelése. Iparjogvédelem, az innováció és a cégvezetés viszonya. A változások finanszírozási oldalának vizsgálata.  Az innováció menedzselésével foglalkozó szervezetek  és azok tevékenysége a változások segítésében, a finanszírozási források felkutatásába. A hazai kockázati tőkepiac működése, és a változások finanszírozásában vállalt szerepe 

4. konzultáció:      A változás menedzsment hatása a verseny-, és piacképességre. A piac kényszerítő hatása illetve a technológiai fejlődés változásösztönző hatásai. A technológiai programok elemzése tanulságai. A technológiai váltások auditálása, a folyamatok figyelemmel kísérése.

5. konzultáció: 	Gyakorlati feladatmegoldás, Zárthelyi dolgozat megírása.

	
2.	Féléves követelmények
	
	A félév vizsgával zárul.

3.	Irodalom:

Pataki 	Béla	: Technológiaváltások menedzselése
		   Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999

Inzelt Annamária : Bevezetés az innováció-menedzsmentbe
		       Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999

Terméktervezési módszertan

1. Tantárgyi program:

1. konzultáció:

	Szoftver fejlesztést támogató technológiák.
SSADM
SADT

2. konzultáció:

Változatok kezelése
CÍM- OSA döntéstámogatási rendszer

3. konzultáció:
	
Rendszer architektúra.
Modellezési keretrendszer

4. konzultáció:

Terméktervezést támogató szoftverek.
Objektum orientált eszközök
Szoftverprojekt kockázati tényezői, kockázatkezelés

5. konzultáció: 

Gyakorlati feladatmegoldások, írásbeli teszt.


2.  Féléves követelmények

A tantárgy szigorlattal zárul (Termékfejlesztés és Terméktervezési módszertan tantárgyakból!). 
A szigorlat része egy írásbeli teszt, amelyet legalább 50%-ban kell teljesíteni.
A kérdések tartalmaznak egy alapcsoportot, melynek legalább 75 % -os 
teljesítése a további értékelés feltétele.

3. Irodalom

Az aktuális szakirodalmat az oktató a nyitó konzultáción ismerteti.



Szakdolgozat 

1. Tantárgyi program:

A tantárgyból minden hallgató a maga választotta szakdolgozati téma kidolgozásával teljesíti a programot. A Szakdolgozat tantárgyból kötelező konzultáció nincs. Azokra a kijelölt belső konzulens és a hallgatók közötti egyéni megállapodás szerint kerül sor.

2.  Féléves követelmények

A tantárgy félévközi jeggyel zárul, melyet a Szakdolgozat belső konzulense állapít meg.

3. Speciális feltételek

A tantárgy felvétele a 3. szemeszterben csak azok számára kötelező, akik a 3. szemeszter végén záróvizsgát kívánnak tenni. Ez esetben a tantárgyat a tantárgyfelvételi időszakban legkésőbb február 15-ig az ETR-ben fel kell venni.
A hallgatók a jelen útmutató mellékletében foglaltak szerint szakdolgozatot (10 kredit) készítenek, amelyet, amennyiben az előírt szumma 120 kreditet 2014. május 30-ig megszerezték, záróvizsgán védenek meg.

Záróvizsga tárgyai:
Komplex záróvizsga a Minőségirányítás, Statisztikai folyamatszabályozás és a Szervezés, vezetés, menedzselés témakörök tantárgyaiból összeállított tételek alapján.


1.sz melléklet

TUDNIVALÓK 

a Minőségirányítási rendszermenedzser posztgraduális szakirányú továbbképzési szak 2014. évi tavaszi záróvizsgájával kapcsolatosan:

	A záróvizsga időpontja: 	2014. június 12-13.

A szakdolgozat beadásának határideje: 	2014. május 5.
A szakdolgozati témalap leadásának határideje: 	2014. március 28.
Záróvizsgára jelentkezés határideje:	2014. február 15.
	Elmaradások pótlásának határideje:	2014. május 30.
Tantárgyak újrafelvétele esetén:	2014. május 30.
	A záróvizsga díja:	45.000.- Ft 
	A szakdolgozat terjedelme: 30-50 oldal
Formai követelmények:

	Betűtípus: Times New Roman, 12 PTS (ajánlott a 1,5-es sortávolság)
	Margók: felül: 2,5; alul: 2,5; baloldal: 2; jobboldal: 2; kötés: 1.
	Oldalszámozás: a láblécben középen.
	A szakdolgozatot fekete kötésben, 1 nyomtatott példányban illetve 1 elektronikus példányban kell beadni. A külső borítóra arany színnel nyomva az alábbiak kerüljenek: a bal felső sarokba a záródolgozat száma, középre a Szakdolgozat felirat, a jobb alsó sarokba a dolgozat készítőjének neve, s alá a készítés évszáma.
	A fejezetek decimális osztásúak, legfeljebb 3 alfejezet mélységben.
	A dolgozat felépítése sorrendben: címlap, feladatkiírás, tartalomjegyzék, bevezetés (ha van), fejezetek, irodalomjegyzék, mellékletek (ha van).
	Az irodalomjegyzékben szerzők szerint névsorba rendezve, a következő példának megfelelően adjuk meg az irodalmakat.
	
	Barakonyi-Lorange: Stratégiai menedzsment
			  	   Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1992

	Ha szöveg közben hivatkozunk valamely irodalomra, úgy annak a formája a következő: zárójelben a szerző vezetékneve, majd utána a hivatkozott mű publikálásának évszáma. pl. (Barakonyi-Lorange, 1992)

Aki a záróvizsgára a kitöltött záróvizsga jelentkezési lap tanszékre való beküldésével a fent megjelölt határidőig nem jelentkezik, az a záróvizsgán nem vehet részt! 
Záródolgozatot leadni csak a tanszéki konzulens egyetértő véleménye mellett lehet. 
A záróvizsga díj befizetését igazoló szelvényt a záródolgozat leadásakor a tanszéki titkárságon be kell mutatni! (E nélkül záródolgozat nem adható be!)



Órarend
a
Minőségirányítási rendszermenedzser szakirányú továbbképzés számára, 3. félév
2013/2014. tanév tavaszi félév
ÓRÁK    
II.14.
II.15.
III.07.
III.08.
III.28.
III.29.
IV.18.
IV.19.
V.09.
V.10.
1.
7.45 – 8.30










2.
8.30 – 9.15
Projektme-
Menedzsment
Projektme-
Karbantartás
Projektme-
Karbantartás
Projektme-
Karbantartás
Projektme-
Terméktervezési
3.
9.30 – 10.15
nedzsment
az
nedzsment

nedzsment

nedzsment

nedzsment
módszertan
4.
10.15 – 11.00

EU-ban

Terméktervezési

Terméktervezési

Technológia


5.
11.00 – 11.45
Szervezet-

Szervezet-
módszertan
Szervezet-
módszertan
Szervezet-
menedzsment
Szervezet-
Auditor-
6.
12.00 – 13.00
irányítás II.

irányítás II.

irányítás II.

irányítás II.

irányítás II.
gyakorlat
7.
13.00 – 13.45

Terméktervezési








8.
13.45 – 14.30
Technológia-
módszertan
Auditor-

Auditor-
Menedzsment
Auditor-
Menedzsment
Szervezet-

9.
14.30 – 15.15
menedzsm.

gyakorlat
Karbantartás
gyakorlat
az
gyakorlat
az
irányítás II.
Menedzsment
10.
15.30– 16.15

Menedzsment



EU-ban

EU-ban
Terméktervezési
az
11.
16.15 – 17.00
Auditor-
az
Technológia-

Technológia-

Technológia

módszertan
EU-ban
12.
17.15 – 18.00
gyakorlat
EU-ban
menedzsm.

menedzsm.

menedzsm.



13.
18.00 – 18.45










Előadók:
Auditor gyakorlat: dr. Szvitacs István és dr. Kovács Árpád	Technológia menedzsment: Herbert Gábor
Karbantartás: Balog András 						     Terméktervezési módszertan: Pandur Béla
Menedzsment az EU-ban: Csizmadia Zoltán	Szervezetirányítás II.: Vida Csaba
Projektmenedzsment: Vida Csaba                                                              
Konzultációs időpontok: II. 14-15., III. 07-08., III. 28-29., IV. 18-19., V.09-10.                Tanterem: A 205


