TANTÁRGY ADATLAP
és tantárgykövetelmények
Cím:
Szervezetirányítás II.
Tárgykód:
PMTMELS014
Heti óraszám:
3 ea, 0 gy, 0 lab
Kreditpont:
3
Szak(ok)/ típus:
Minőségirányítási rendszermenedzser
Tagozat:
Nappali
Követelmény:
v
Meghirdetés féléve:
Os,ta
Nyelve:
Magyar
Előzetes követelmény(ek):
Oktató tanszék(ek):
Mérnöki Ismeretek
Tárgyfelelős/koordinátor
Dr. Szvitacs István
Célkitűzése: Megismertetni a hallgatósággal a szervezetirányítás döntéselméleti
kapcsolatait, valamint az ezen elvre épülő szervezési módszertan alapjait.
Oktatási módszer:
Előadásokon a tananyag feldolgozása.
Követelmények a szorgalmi időszakban:
Az előadásokon a kredit rendszerű TVSZ 45. § (2) bekezdés előírása szerint való részvétel.
25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy a nélkül) meghaladó hiányzás esetén a hallgató
vizsgára nem bocsátható!
A tantárgy jellege okán követelmény a tananyag folyamatos elsajátítása!
Követelmények a vizsgaidőszakban (TVSZ 47. § (3) b) szakasz):
Félév végi osztályzat megadása vizsgajeggyel történik.
1. A tantárgy vizsgajeggyel zárul, amelyet a vizsgaidőszakban kijelölt vizsganapokon
letett vizsgával lehet megszerezni, s amelynek kialakításában jelentős súlyt képviselnek
a félév során kötelezően beadandó feladatok.
2. A vizsga jellege:
A számonkérés első alkalommal valamint az értékemelő vizsga esetében írásban történik.
Javítóvizsga és ismétlő javítóvizsga módja szóbeli számonkérés.
3. Az osztályzat megadása az alábbiak szerint történik:
50 % alatt elégtelen
51 – 62 % elégséges
63 – 74% közepes
75 – 86 % jó
87 –
jeles
Pótlási lehetőségek:
Sikertelen vizsga megismétlésére az adott képzési időszakban két alkalommal kerülhet sor (TVSZ
53. § (1))

Konzultációs lehetőségek:
Az előadó által, az első előadáson meghirdetett időpontokban, szóban, egyébként e-mailen
vagy telefonon bármikor. Fogadóóra: Kedd, 1400-1445.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
Vida Csaba: Vállalatirányítás 8. (pdf-formátumban)
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

Tantárgykurzus a 2015/2016. tanév 2. félévében:
Hely
Megjegyzés
Tárgy-kurzus
Oktató(k)
Nap/idő
típus
Előadás
Vida Csaba f. adjunktus
P: 8:30-11:00.
A-217
Részletes tantárgyprogram
Hét
Előadás
2.
A tantárgyi követelmények ismertetése.
A probléma-megoldás döntéselméleti megközelítése. Döntési modellek, döntési
racionalitás. A normatív döntés elmélete.
Az utilitás fogalma. A komplex v. többtényezős döntési eljárás.
4.
A kreatív gondolkodás. A csoportos döntések. A statisztizált döntések A csoportos
szellemi alkotó technikák felosztása. A csoportfolyamatok kulcsjellemzői. Néhány
elterjedt módszer bemutatása: Brain Storming, 635.
8.

Esetjáték: Ötletgenerálás a 635 módszerrel.
A nominális csoportmódszer (NCM) bemutatása.

10.

12.

A szervezés módszertana. A szervezés fázisai. megkülönböztetése a beavatkozás
jellege és mélysége szerint.
A szervezetfejlesztés, a racionalizáló innováció és a szabályozó szervezés
összefüggései.
A helyzetvizsgálat folyamata.
A helyzetelemzés folyamata. Átszervezési terv készítése.
Az új szervezet és munkamódszer bevezetése.
Visszatekintő elemzés.

