Gyakorlati Képzési Követelmények – Számvitel
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és
intézményi
ismeretanyag
A könyvvizsgálat
rendszere

Vállalati gyakorlati ismeretek

Vállalati tárgyi
feltételek

Vállalati
gyakorlati oktatói
feltételek
mesterképzésben
(vagy korábbi
egyetemi képzésben)
szerzett oklevél,
legalább 5 éves aktív
vállalati (számviteli
és könyvvizsgálati)
gyakorlattal
rendelkező
gyakorlati oktató.

Vállalati készség és kompetencia
fejlesztés (szemeszterenként egy)

A könyvvizsgálat fogalma, célja, alapelvei, módszertana,
helye, szerepe, jelentősége, jogi és szervezeti formái
Magyarországon.
A könyvvizsgálati folyamat részei, szakaszai. Könyvvizsgálati
kockázatok. Lényegességi küszöb, bizonyosság.
Könyvvizsgálati bizonyítékok. Tervezés és alapvető vizsgálati
eljárások, módszerek. Becslés és mintavételezés a
könyvvizsgálatban. Könyvvizsgálói jelentés. Dokumentálás.
Minőségbiztosítás a könyvvizsgálatban.

A vállalat tevékenysége
során használt
könyvvizsgálati szoftver.

Számviteli és
ellenőrzési
esettanulmányok

Adóellenőrzési kérdések,
A könyvvizsgálat etikai és fegyelmi kérdései/problémái,
Könyvvizsgáló és a management viszonya
Kockázatalapú audit megközelítés,
Az MNB, a tőzsde, a költségvetési szervek számvitelének és
könyvvizsgálatának sajátos kérdései, problémái,
Támogatások, bizományi ügyletek, sajátos számviteli esetek
könyvvizsgálói kérdései,
Átalakulások sajátosságai, csőd, felszámolás gyakorlati
példákon keresztül,
Speciális céghelyzetek szabályozása, az infláció számvitele.

A vállalat könyvvizsgálati
gyakorlatában a felsorolt
témakörökben felmerült
egyedi problémák.

mesterképzésben
(vagy korábbi
egyetemi képzésben)
szerzett oklevél,
legalább 5 éves aktív
vállalati számviteli
gyakorlattal
rendelkező
gyakorlati oktató

A kurzus tematikájából következően a
hallgatónak képesnek kell lennie a napi
gyakorlatban felmerülő problémák
elfogadható szintű megoldására,
ellenőrzésére mind számviteli, mind
pénzügyi jogi, mind pedig adózási
szempontokat figyelembe véve.
(Problémamegoldás.)

írásbeli vizsga,
amely a probléma
feltárására és a
megoldás
lehetőségeire
irányul.

Nemzetközi
számviteli
beszámolási
rendszer

A tematika szerint kiemelt IFRS-ek, így különösen:
A pénzügyi kimutatás prezentálása, A nemzetközi pénzügyi
beszámolási standardok első alkalmazása,
Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek, Üzleti kombinációk
Készletek,
Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és
hibák, Nyereségadók,
Beruházási szerződések
Ingatlanok, gépek és berendezések
Immateriális javak
Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt
tevékenységek
Bevételek
Részvényalapú kifizetés
Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés
közzététele
Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések,
Lízing és biztosítási szerződések.
Valamennyi felsorolt ismeretkör elsajátítása a vállalat saját,
vagy könyvvizsgált ügyfelei számviteli elszámolásán
keresztül.

Számviteli
szoftver/integrált
irányítási rendszer (így
különösen SAP, Oracle).

A tárgy a nemzetközi szabályrendszer
filozófiáját, logikáját és súlypontjait
megtartva alapvetően arra készíti fel a
hallgatókat, hogy
1. egy-egy gazdasági jelenséget a
szabályrendszer szerint
egyértelműen be tudjanak
azonosítani, és
2. alkalmazni tudják a jelenség
megjelenítésére és közzétételére
vonatkozó előírásokat.

Írásbeli és szóbeli
vizsga

A számvitel és a
könyvvizsgálat
számítógépes
támogatása

A társaság által alkalmazott számviteli rendszer felépítésének
megismerése,
az egyes modulokban adatrögzítést követően lekérdezések
indítása és a kapott outputok elemzése,
A társaság által használt könyvvizsgálati szoftver gyakorlati
alkalmazása.

Számviteli
szoftver/integrált
irányítási rendszer (így
különösen SAP, Oracle),
a vállalat gyakorlatában
alkalmazott e-audit
szoftver.

1. Integrált képet ad a valós gazdasági
folyamatok, az ezeket leképző számvitel,
az ezeken nyugvó adózási, illetve vezetői
információigények rendszeréről modern
technológiai környezetben.
(Integrációs készség)

E-learning
számonkérés
szóbeli vizsgával
kiegészítve.

Az ismeretanyag felkészíti a hallgatókat
arra, hogy hogyan kell meggyőződnie,
elfogadható szintű (kellő) bizonyosságot
szereznie és véleményt alkotnia egy
pénzügyi kimutatás hitelességéről, a
gazdálkodó egységek
működőképességéről, hatékonyságáról
és eredményességéről (bizonyosság
szerzés, véleményalkotás a gazdálkodó
eredményességéről).

Hallgatói
teljesítmény
mérése
Gyakorlati jegy.

Gyakorlati Képzési Követelmények – Pénzügy
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és
intézményi
ismeretanyag

Vállalati gyakorlati ismeretek

Vállalati back office
rendszerek
működtetése

Irodai általános és pénzügyi működés folyamatainak,
eszközeinek általános ismerete. Munkakörök és folyamatok
közötti kapcsolatok ismerete

Vezetői riportok,
kimutatások készítése

ERP rendszer felhasználói ismerete, lekérdezések és
adatbevitelek

Cégelemzés

Főkönyv és eredménykimutatás elemzése. Pénzügyi

kockázatok komplex azonosítása és elemzése

Vállalati tárgyi
feltételek
A szervezeten belül önálló,
legalább 10 fős pénzügyi
vagy pénzügyi tanácsadói
részleg működjön, a
vállalat legalább 5 éve
működjön
Magyarországon. A
szervezti egység
dokumentumaihoz
megfelelő szintű hallgatói
hozzáférés biztosított.

Vállalati
gyakorlati oktatói
feltételek
3 év irodavezetői
tapasztalat

Vállalati készség és kompetencia
fejlesztés (szemeszterenként egy)
Csapatmunka
Time-management

Hallgatói
teljesítmény
mérése
Írásbeli
beszámoló (pl.
adott cég
működési
főfolyamatainak
bemutatása)
Szóbeli
beszámoló

5 év kontrolling
tapasztalat

Prezentációs készség

5 év főkönyvelői

Kommunikációs készség

Írásbeli

5 év tervezési
tapasztalat

Vállalati pénzügyi információs rendszer
ismerete

Írásbeli
beszámoló (pl.
üzleti terv
készítése)
Írásbeli
beszámoló

tapasztalat

beszámoló

Üzleti tervezés

Üzleti tervkészítés lépései, tervezési technikák, piacelemzés

Költségvetési
kapcsolatok
menedzselése

Vállalkozásokat terhelő helyi és központi adókkal kapcsolatos
nyilvántartások, bevallások rendszerének ismerete,
alkalmazása

5 év bérszámfejtői és
könyvelési
tapasztalat

Elemző és szintetizáló készség

Funkcionális mérések,

BSC (Balanced Scorecard) szemléletű működés feltételeinek

5 év kontrolling

Probléma felismerő és megoldó készség

Írásbeli

Vállalati pénzügyi
tervezés

Egy konkrét vállalat pénzügyi tervezési folyamatainak,
gyakorlatának megismerése és elemzése

Információ feldolgozási képesség

Írásbeli
beszámoló és
prezentáció

Vállalati beruházási
döntések

Egy konkrét vállalati beruházási döntés folyamatának
megismerése és elemzése

5 éves releváns
gyakorlattal
rendelkező vállalati
pénzügyi vezető
5 éves releváns
gyakorlattal
rendelkező vállalati
pénzügyi vezető

Probléma felismerő és megoldó készség

Írásbeli
beszámoló és
prezentáció

Vállalati finanszírozási

Egy vállalati finanszírozási folyamatainak megismerése és

5 éves releváns

Probléma felismerő és megoldó készség

Írásbeli

Vállalati
forgótőkemenedzsment

Egy konkrét vállalat rövid távú pénzügyi döntési
folyamatainak és stratégiájának megismerése és elemzése

Információ feldolgozási képesség

Írásbeli
beszámoló és
prezentáció

Pénz- és tőkepiaci
tranzakciók és ehhez
kapcsolódó értékelési
eljárások
Pénzügyi
kockázatkezelés

Egy konkrét pénzügyi vállalkozás pénz- és tőkepiaci
tevékenységének megismerése és elemzése

5 éves releváns
gyakorlattal
rendelkező vállalati
pénzügyi vezető
5 éves releváns
gyakorlattal
rendelkező vállalati
pénzügyi vezető
5 éves releváns
gyakorlattal
rendelkező vállalati
pénzügyi vezető

Információ feldolgozási képesség

Írásbeli
beszámoló és
prezentáció

Elemző és szintetizáló készség

Írásbeli
beszámoló és
prezentáció

kontrolling

döntések

ismerete és adaptálása

elemzése egy konkrét finanszírozási ügylet kapcsán

Egy konkrét pénzügyi vállalkozás kockázatkezelési
folyamatainak megismerése és elemzése

tapasztalat

gyakorlattal
rendelkező vállalati
pénzügyi vezető

beszámoló

beszámoló és
prezentáció

Gyakorlati Képzési Követelmények – Marketing
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és vállalati Vállalati gyakorlati
ismeretanyag
ismeretek

Vállalati tárgyi
feltételek

Vállalati gyakorlati oktatói
feltételek

Vállalati készség és kompetencia
fejlesztés (szemeszterenként egy)

Hallgatói teljesítmény
mérése

Marketing Információs
rendszer kialakítás elvi
alapjainak az ismerete

Piaci információk
gyűjtésének tárolásának és
áramoltatásnak a
rendszere, optimális
esetben MIR megléte és
működése

A piaci információk kezelése és
felhasználása területén ötéves
releváns tapasztalatokkal, és BA
vagy annál magasabb
végzettséggel rendelkező
munkatárs.

Team munka

Írásbeli beszámoló

A vállalati marketing
információkezelés
gyakorlata,

csoportos feladatok elkészítése és
prezentálása
Projektmenedzsment
Kommunikációs készség,
Prezentációs készség
A MIR szakmai alapjainak az ismerete

Marketingstratégia
kialakítása

Vállalati marketingstratégia
kialakításának és
fejlesztésének a feladata

Külső és belső piaci és
marketing információk

Vállalati marketingtevékenység
tervezésének, szervezésének és
végrehajtásának területén
ötéves releváns
tapasztalatokkal, és BA vagy
annál magasabb végzettséggel
rendelkező munkatárs.

Team munka

Irásbeli és szóbeli (csoportos
prezentáció) beszámoló

csoportos feladatok elkészítése és
prezentálása
Projektmenedzsment
Kommunikációs készség,
Prezentációs készség

A vállalati marketingmunka
hatékony végrehajtása

A vállalati marketingmunka
gyakorlati megismerésének
és alakításának a feladata

Dokumentált vállalati
marketing terv, a tervekre
jellemző kritériumokkal

A vállalati éves
Team munka
marketingmunkáért felelős, az
adott területen minimum 3 éves Projektmenedzsment
gyakorlattal releváns
Kommunikációs készség
tapasztalatokkal rendelkező
munkatárs.

Irásbeli és szóbeli (csoportos
prezentáció) beszámoló

Kapcsolattartás
marketingszolgáltató
szervezetekkel (piackutató,
reklám média
ügynökségekkel

A vállalat marketing
szolgáltatási igénybevételi
gyakorlata, együttműködés a
szolgáltató ügynökségekkel

Vállalati
ügynökségválasztási
gyakorlat, tender,
versenytárgyalások,
pályáztatások
előkészítésének feladatai

A marketing pályáztatások
területén ötéves releváns
tapasztalatokkal, és BA vagy
annál magasabb végzettséggel
rendelkező munkatárs.

Team munka

Írásbeli beszámoló

Ügyfélkapcsolat
menedzsment rendszer
üzemeltetése

Ügyfélkapcsolat
menedzsment rendszer
alkalmazása (adatkezelés,
elemzés, kampánytervezés)

Ügyfélkapcsolat
menedzsment (CRM)
rendszer

3 éves CRM rendszer
üzemeltetési tapasztalattal
rendelkező közgazdász

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment
Kommunikációs készség

Írásbeli beszámoló

Gyakorlati Képzési Követelmények – Vállalkozásfejlesztés
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek

Kompetencia és
intézményi
ismeretanyag
Stratégiai menedzsment

Vállalati gyakorlati
ismeretek

Vállalkozások tervezése és

Konkrét vállalat/vállalkozás
stratégiai pozíciójának
elemzése, részvétel a

indítása

cégstratégiai kialakításában
Vállalkozás indításának
projektfeladata

Pénzügyi elemzés

Vállalkozások működtetése
és növekedés menedzselése

Vállalkozás-innováció
Innovációmenedzsment

Konkrét

vállalat/vállalkozás
komplex pénzügyi
pozíciójának elemzése

Vállalati tárgyi
feltételek
Létező stratégiai tervezőelemző szakterület.
A feladat elvégzéséhez
szükséges szoftver és
hardver eszközök megléte

Létező tervező-elemző

vagy kontrolling
szakterület.

Vállalati gyakorlati oktatói
feltételek
MSc vagy korábbi egyetemi
végzettség és 3-5 éves szakmai
tapasztalat VAGY 10 éves
szakmai tapasztalat
5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és vállalkozói
ismerettel rendelkező szakember

Vállalati készség és
kompetencia fejlesztés
(szemeszterenként egy)
Csapatmunka, kommunikációs
készség, prezentációs készség,
kezdeményező készség,
projektmenedzsment innovációs
készség, elemző és szintetizáló
készség, jövőorientáltság

Hallgatói teljesítmény mérése

Írásbeli beszámoló és prezentáció

MSc vagy korábbi egyetemi

végzettség és 3-5 éves szakmai
tapasztalat VAGY 10 éves
szakmai tapasztalat

Csapatmunka, kommunikációs
készség, prezentációs készség,
kezdeményező készség,
projektmenedzsment innovációs
készség, elemző és szintetizáló
készség, jövőorientáltság

Vállalkozás működetésének
projektfeladata

A feladat elvégzéséhez
szükséges szoftver és
hardver eszközök megléte

Konkrét
vállalat/vállalkozás
innovációs stratégiájának
összeállítása.

A vállalat/vállalkozás
rendelkezik aktív
kutatásfejlesztési és
innovációs szakterülettel

MSc vagy korábbi egyetemi
végzettség és 3-5 éves szakmai
tapasztalat VAGY 10 éves
szakmai tapasztalat

A feladat elvégzéséhez
szükséges szoftver és
hardver eszközök megléte

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és innovációs
ismeretekkel rendelkező szakember

A feladat elvégzéséhez
szükséges szoftver és
hardver eszközök megléte

Csapatmunka, kommunikációs
MSc vagy korábbi egyetemi
készség, prezentációs készség,
végzettség és 3-5 éves szakmai
kezdeményező készség,
tapasztalat VAGY 10 éves
projektmenedzsment innovációs
szakmai tapasztalat
5 éves releváns szakmai
készség, elemző és szintetizáló Írásbeli beszámoló és prezentáció
gyakorlattal és
készség, jövőorientáltság
projektmenedzsment
ismeretekkel rendelkező szakember

A vállalat/vállalkozás

MSc vagy korábbi egyetemi

Vállalati innovációs
folyamatok menedzselésének
projektfeladata

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és vállalkozói
ismerettel rendelkező szakember

Írásbeli beszámoló és prezentáció

Csapatmunka, kommunikációs

készség, prezentációs készség,
kezdeményező készség,
projektmenedzsment innovációs
készség, elemző és szintetizáló
készség, jövőorientáltság
Írásbeli beszámoló és prezentáció

Innovációmenedzsment

Szervezeti projektvezetés
Projektek és pályázatok

Konkrét

vállalat/vállalkozás projekt
portfoliójának összeállítása.

Részvétel konkrét projektek
vezetésében.
Konkrét támogatott vagy nem
támogatott projekt
tervezésének és
megvalósításának feladata

Vállalatfinanszírozás és

pénzügyi stratégiák

Konkrét

vállalat/vállalkozás
finanszírozási
stratégiájának
kidolgozásában

rendelkezik pénzügyi
és/vagy finanszírozási
szakterülettel

végzettség és 3-5 éves szakmai
tapasztalat VAGY 10 éves
szakmai tapasztalat

Írásbeli beszámoló és

prezentáció

Gyakorlati Képzési Követelmények – Vezetés és szervezés
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és
intézményi
ismeretanyag
Szervezeti magatartás
és vezetés

Vállalati gyakorlati ismeretek
A vállalat alapvető emberi
erőforráshoz kapcsolódó
folyamatainak megismerése, a
motivációs-ösztönzési rendszer, a
vezetési stílus, a vállalati kultúra
vizsgálata

Vállalati tárgyi
feltételek
vállalati kommunikációs
formákon (megbeszélés,
tájékoztatók, intranet
chatroom) való részvétel
lehetősége

Vállalati
gyakorlati oktatói
feltételek
Gazdasági MSc vagy
egyetemi végzettség
és legalább 2 éves
szakmai tapasztalat/
legalább 10 éves
RELEVÁNS szakmai
tapasztalat

Vállalati készség és kompetencia fejlesztés
(szemeszterenként egy)

Hallgatói
teljesítmény mérése

kreativitás, rugalmasság, elemző és szintetizáló készség,
probléma felismerő és megoldó készség, intuíció és
módszeresség, kitartás és stressztűrő képesség, emocionális
intelligencia, alkalmasság az együttműködésre, a
csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után
vezetői feladatok ellátására, elkötelezettség és igény a
minőségi munkára, igényesség a szakmai továbbképzésben
való részvételre
Gazdasági, vagy
kreativitás, rugalmasság, elemző és szintetizáló készség,
informatikai
probléma felismerő és megoldó készség, intuíció és
végzettség és legalább módszeresség, kitartás és stressztűrő képesség, alkalmasság
2 éves szakmai
az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,
tapasztalat/ legalább kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására,
10 éves RELEVÁNS
elkötelezettség és igény a minőségi munkára, igényesség a
szakmai tapasztalat
szakmai továbbképzésben való részvételre
Gazdasági MSc vagy
kreativitás, rugalmasság, elemző és szintetizáló készség,
egyetemi végzettség
probléma felismerő és megoldó készség, intuíció és
és legalább 2 éves
módszeresség, kitartás és stressztűrő képesség, emocionális
szakmai tapasztalat/
intelligencia, alkalmasság az együttműködésre, a
legalább 10 éves
csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után
RELEVÁNS szakmai
vezetői feladatok ellátására, elkötelezettség és igény a
tapasztalat
minőségi munkára, igényesség a szakmai továbbképzésben
való részvételre

tanulmány a
vállalatban alkalmazott
motivációs eszközökről

Projektek menedzselése azonosítsa/pontosítsa a vállalat
a projekthez kapcsolódó
által definiált projekt célját,
adatok, információk
érintettjeit, a projekttel kapcsolatos
kockázatokat és készítse el a projekt
ütemezését, valamint a kapcsolódó
erőforrástervezést

Gazdasági végzettség
és legalább 2 éves
szakmai tapasztalat/
legalább 10 éves
RELEVÁNS szakmai
tapasztalat

kreativitás, rugalmasság, elemző és szintetizáló készség,
probléma felismerő és megoldó készség, intuíció és
módszeresség, kitartás és stressztűrő képesség, emocionális
intelligencia, alkalmasság az együttműködésre, a
csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után
vezetői feladatok ellátására, elkötelezettség és igény a
minőségi munkára, igényesség a szakmai továbbképzésben
való részvételre

projektdokumentáció,
annak kötelező
elemeivel

Pénzügyi ismeretek

ismerje meg a vállalkozás által
pénzügyi, számviteli
monitorozott pénzügyi és számviteli rendszer (adatok)
adatokat, és a kiválasztásuk mögött
húzódó okokat, vegyen részt
időszaki és éves zárásokban,
beszámolók készítésében

Gazdasági végzettség
és legalább 2 éves
szakmai tapasztalat/
legalább 10 éves
RELEVÁNS szakmai
tapasztalat

elemző és szintetizáló készség, probléma felismerő és megoldó Írásbeli beszámoló
készség, intuíció és módszeresség, kitartás és stressztűrő
képesség, alkalmasság az együttműködésre, a
csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után
vezetői feladatok ellátására, elkötelezettség és igény a
minőségi munkára, igényesség a szakmai továbbképzésben
való részvételre

Stratégiai
menedzsment

vállalat alapvető képességeinek
azonosítása, érintettek és érdekeik
felismerése, a környezeti (PEST)
változásokhoz illeszkedő stratégiai
terv vázlatának kidolgozása,
stratégiai terv operatív tervekkel
való kapcsolatának felismerése

Gazdasági MSc vagy
egyetemi végzettség
és legalább 2 éves
szakmai tapasztalat/
legalább 10 éves
RELEVÁNS szakmai
tapasztalat

kreativitás, rugalmasság, elemző és szintetizáló készség,
probléma felismerő és megoldó készség, intuíció és
módszeresség, kitartás és stressztűrő képesség, emocionális
intelligencia, alkalmasság az együttműködésre, a
csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után
vezetői feladatok ellátására, elkötelezettség és igény a
minőségi munkára, igényesség a szakmai továbbképzésben
való részvételre

Integrált információs
rendszerek irányítása

az információs rendszert alkotó
vállalati információs
adatok és információk forrásának és rendszerhez (VIR) való
útjának azonosítása, az adatbázis
hozzáférés biztosítása
struktúra megértése, alapvető
összefüggések lekérdezésének
képessége

Változás- és
tudásmenedzsment

a vállalati tudásmenedzsment
gyakorlat, ileltve amennyiben van, a
rendszer elemeinek megismerése, a
különböző tudáselemek relatív
fontosságának feltárása,
tudásmunkások feladatának
megisemrése, a vállalatban
alkalmazott változásmenedszment
módszertanok (stratégiák és
taktikák) megismerése

vállalati
tudásmenedzsment
eszközökhöz/rendszerhez
való hozzáférés
biztosítása,
változásmenedzsmentet
igénylő szervezeti
változások
dokumentációjába való
betekintés lehetővé tétele

korábbi vállalati tervek és
tervezési dokumentumok
hallgató rendelkezésére
bocsájtása

beszámoló a vállalati
infomrációs rendszer
funkcióiról

beszámoló egy
változásmenedzsment
projektről, vagy egy
változásmenedszment
projekt terve

tanulmány a kutatás
eredményeiről

Gyakorlati Képzési Követelmények – Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és intézményi
ismeretanyag

Vállalati gyakorlati ismeretek

Vállalati tárgyi
feltételek

Vállalati gyakorlati
oktatói feltételek

Vállalati készség és
kompetencia fejlesztés
(szemeszterenként egy)

Hallgatói teljesítmény mérése

Makrogazdasági folyamatok
elemzése

A vállalat nemzetközi gazdasági
környezete

Statisztikai adatbázisok,
vállalati belső szakanyagok

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, gazdasági, jogi
végzettséggel rendelkező
szakember;

Elemzőképesség;
prognóziskészítés;

Elemzések, előrejelzések készítése;
Háttéranyag vállalati stratégiához

Nemzetközi kereskedelem globális
tényezőáramlások

A vállalat nemzetközi
kereskedelmi kapcsolatai; A
vállalat szerepe az értékláncban;
Kereskedelempolitika, munkaerőé tőkemozgás szabályozás hatása a
vállalatra;

Beszállítói és megrendelői
kapcsolatrendszer ismerete

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, gazdasági, jogi
végzettséggel rendelkező
szakember;

Elemzőképesség;
prognóziskészítés;

Döntéselőkészítő anyagok
(előrejelzések stb.) készítése

Globális infrastrultúrális hálózatok
és logisztikájuk

A vállalat számára meghatározó
hálózatok és innovációk jellemzői,
térbeli elterjedése;

Vállalati innovációs
stratégia és operatív
munkaterv

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, gazdasági, jogi
végzettséggel rendelkező
szakember;

Elemzőképesség,
adatvizualizálás;

Döntéselőkészítő anyagok
(táblázatok, infografikák stb.)
készítése

Gazdaságok a globális értékláncban Külgazdasági környezet
modellezése;
Kereskedelempolitika hatása a
vállalatra.

Vállalati belső szakanyagok, 5 éves releváns szakmai
adatbázisok, stratégiai
gyakorlattal, gazdasági, jogi
tervek;
végzettséggel rendelkező
szakember;

Statisztikai elemzések
alapján, stratégia alkotás,
tervezés;

Stratégai előkészítő tanulmány;

Nemzetközi kereskedelem joga és
gyakorlata

Kereskedelmi
szerződésekfeltételeinek elemzése;
Kockázatanalízis; Finanszírozás;

Szerződéses adatbázis;
Megrendelők; PO;
Szállítólevelek; ERPadatbázisok;

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, gazdasági, jogi
végzettséggel rendelkező
szakember;

Tárgyalóképesség; Érvelés és
meggyőzés képessége;
Döntésképesség;

Vállalati szerződés
létrehozása/korábbi nemzetközi
ügylet elemzése;

nemzetközi tárgyalási készség,
interkulturális kommunikációs
készség

vállalat nemzetközi partnereivel
folytatott kommunikációban
részvétel

működő iroda, szükség
esetén utazás nemzetközi
partnerekhez, találkozókra,
eseményekre

nemzetközi üzleti
környezetben megszerzett
releváns tapasztalat és annak
átadására való készség

Vállalati információs rendszer
ismerete

szorgalmi időszakban házi
feladatok, órai egyéni és
csapatmunka, esetfeldolgozás,
irodalomfeldolgozás, adatelemzés;
vizsgaidőszakban vizsga

Gyakorlati Képzési Követelmények – Turizmus-menedzsment
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és intézményi
ismeretanyag

Vállalati gyakorlati
ismeretek

Vállalati tárgyi
feltételek

Vállalati gyakorlati oktatói
feltételek

Vállalati készség és
kompetencia fejlesztés
(szemeszterenként egy)

Hallgatói teljesítmény mérése

Turisztikai vállalkozások fejlesztése Vállalati fejlesztési problémák
megoldásában való részvétel

Létező, felszerelt turisztikai
vállalat (szálloda, étterem,
rendezvényszerző stb.)

5 éves releváns szakmai
gyakorlat, nagy része
vezetőként

Csapatmunka,
problémamegoldás, kritikus
gondolkodás, prezentációs
készség

Írásbeli beszámoló

Stratégiai tervezés turisztikai
vállalatoknál

Turisztikai vállalatok
stratégiai tervezésében való
részvétel

Létező, felszerelt turisztikai
vállalat (szálloda, étterem,
rendezvényszerző stb.)

5 éves releváns szakmai
gyakorlat, nagy része
vezetőként

Csapatmunka,
problémamegoldás, kritikus
gondolkodás, prezentációs
készség

Írásbeli beszámoló

Stratégiai tervezés és fejlesztés
desztinációk esetében

Desztináció menedzsment
szervezetek stratégiai
tervezésében való részvétel

Létező, felszerelt TDM
szervezet

5 éves releváns szakmai
gyakorlat, nagy része
vezetőként

Csapatmunka,
problémamegoldás, kritikus
gondolkodás, prezentációs
készség

Írásbeli beszámoló

Nemzetközi tervezés és
menedzsment

Láncok, nemzetközi szinten
érdekelt turisztikai vállalatok
és szervezetek munkájában
való részvétel

Nemzetközi kapcsolatokkal
és turisztikai profillal
rendelkező vállalat

5 éves releváns szakmai
gyakorlat, nagy része
vezetőként

Csapatmunka,
problémamegoldás, kritikus
gondolkodás, prezentációs
készség

Írásbeli beszámoló

Gyakorlati Képzési Követelmények – Ellátásilánc-menedzsment
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és intézményi
ismeretanyag

Vállalati gyakorlati ismeretek

Vállalati tárgyi feltételek

Vállalati gyakorlati oktatói
feltételek

A logsiztika és ellátásiláncmenedzsment modern üzleti
megoldásainak eszközei és IT
támogatása

Ellátásilánc -menedzsment
eszközök, módszerek, az említett
folyamat informatikai
támogatásának eszközei

Létező vállalati logisztika vagy
ellátási lánc folyamatok, IT
rendszer, melyhez megfelelő szintű
hallgatói hozzáférés biztosított.

MSc vagy korábbi egyetemi
végzettség és 5 éves szakmai
tapasztalat VAGY 10 éves
szakmai (ebből min 5 éves
vezetői) tapasztalat

Logisztikai rendszer tervezése,
elemzése, fejlesztése

Tervezési folyamatok,
folyamatfejlesztés

Létező vállalati tervezési rendszer,
folyamatfejlesztési módszertan,
melyhez megfelelő szintű hallgatói
hozzáférés biztosított.

A logisztikai és ellátási lánc
folyamatok teljesítményének
értékelése

Logisztikai és /vagy ellátási lánc
teljesítmény mérés, controlling

Létező vállalati teljesítménymérési
és controlling rendszer, melyhez
megfelelő szintű hallgatói
hozzáférés biztosított.

Probléma felismerés, megfogalmazás, - megoldás,
valamint információ gyűjtés és
feldolgozás módszerei

Vállalati adatbázisok statisztikai
elezése, modellezés, szimuláci,
projet vezetés

Létező vállalati adatbázisok,
modellező és szimulációs eszközök,
melyhez megfelelő szintű hallgatói
hozzáférés biztosított.

A logisztikát érintő jogi ismeretek

A logisztika jogi aspektusainak
gyakorlati megjelenése, jelentősége

Létező vállalati logisztikai jogi
adatbázis: szerződésminták,
szabályzatok, előírások melyhez
megfelelő szintű hallgatói
hozzáférés biztosított.

Vállalati készség és
kompetencia
fejlesztés
(szemeszterenként
egy)
Csapatmunka,
Prezentációs készség,
Kommunikációs
készségek, Vállalati ERP
rendszer ismerete,
Projekt menedzsment,

Idő menedzsment

Jogász végzettség és beszerzési
logisztikai jog területén szerzett
5 év tapasztalat

Hallgatói teljesítmény
mérése

Írásbeli beszámoló

Gyakorlati Képzési Követelmények – Regionális és környezeti gazdaságtan
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek

Kompetencia és intézményi
ismeretanyag

Vállalati gyakorlati ismeretek

Vállalati tárgyi feltételek

Vállalati gyakorlati oktatói
feltételek

Vállalati készség és
kompetencia fejlesztés
(szemeszterenként egy)

Hallgatói teljesítmény
mérése

Helyi gazdaság és
vállalkozásfejlesztési feladatok
tervezése és menedzselése

Helyi gazdaság és
vállalkozásfejlesztés
eszközrendszere

Írásbeli beszámoló és
prezentáció,
esettanulmány, interjúzás

A regionális innovációfejlesztés és
innovációmenedzsment fő
területeinek alkalmazott ismerete:
innováció tervezése,
innovációmarketing,
innovációfinanszírozás

releváns szakmai
gyakorlattal és helyi gazdaság
vállalkozésfejlesztési
ismerettel rendelkező
szakember
5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és innovációs
ismeretekkel rendelkező
szakember

Intézményi kompetenciák:
döntéshozatal, vezetés.
Helyi gazdaság- és
vállalkozásfejlesztés

Regionális, helyi és vállalati szintű
innovációfejelsztés és
menedzsment

Önkormányzatok,
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó
szakmai szervezetek, A feladat
elvégzéséhez szükséges szoftver és
hardver eszközök megléte
Innovációfejlesztést megvalósító
vállalti partner, K+F
labor/Innovációfejlesztést
menedszelő szakmai szervezet
(országos és területi szinten)

Innovációmenedzsment és
innovációfejelsztés

Írásbeli beszámoló és
prezentáció,
innovációfejlesztési terv
készítése, esettanulmány,
interjúzás

Projektek és pályázatok
kidolgozása,
Településmenedzsment,

Konkrét támogatott vagy nem
támogatott projekt tervezésének és
megvalósításának, illetve
településfejlesztésben való
alkalmazhatóságának feladata

Releváns állami szervezet (Magyar
Államkincstár), vagy
városfejlesztéssel foglalkozó
intézmény (önkormányzaton
belül), A feladat elvégzéséhez
szükséges szoftver és hardver
eszközök megléte

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és
projektmenedzsment
ismeretekkel rendelkező
szakember

Településmenedzsment,
Projektmenedzsment

Írásbeli beszámoló és
prezentációm,
esettanulmány

Vidékfejlesztési programok és
A vidéki térségek fejlesztését
pályázatok tervezése, megvalósítása szolgáló tudásalapú és helyi
gazdaságfejlesztő programok
tervezése, menedzselése

Vidékfejlesztési célterület,
LEADER szervezet

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és vállalkozói
ismerettel rendelkező
szakember

Projektmenedzsment:
Vidékfejlesztés a
gyakorlatban

Írásbeli beszámoló és
prezentáció,
esettanulmány, interjúzás

Környezetmenedzsment

Környezetvédelem menedzselése
vállalatok szervezetrendszerében,
környezettudatos felelős vállalati
menedzsment kialkítása

Környezettudatos vállalat, CSR-al,
környezeti audittal, környezeti
menedszementtel foglalkozó
szakemberekkel

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és vállalkozói
ismerettel rendelkező
szakember

Környezetmenedzsment ,
Vállalkozói kompetenciák:
döntéshozatal, vezetés

ökológiai mérleg,
környezeti audit
elkészítése, Írásbeli
beszámoló és prezentáció,
esettanulmány,

Városökológiai elemzések

A városok ökológiai környezete és a
városi ökoszisztéma
mozgásfolyamatainak feltárása és
irányítása

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és vállalkozói
ismerettel rendelkező
szakember

Információ feldolgozási
képesség, elemző készség

Írásbeli beszámoló és
prezentáció,
esettanulmány, interjúk,
fókuszcsoportos felmérés

Regionális és környezeti elemzési
módszerek

Alkalmazott statisztikai módszerek
tesztelése területi vizsgálatokban
(fejlesztési projektek,
környezetvédelmi, területi
energiarendszerek)

Környezettudatos vállalat,
Környezetvédelmi állami szerv,
városok energia- és
hulladékáramában részt vevő
közszolgáltató
(településüzemeltetés)
vállalat
A feladat elvégzéséhez szükséges
szoftver (térinformatika) és
hardver eszközök megléte

Releváns adatkezelésben jártas, Információ feldolgozási
integrált IT rendszereket
képesség, elemző készség
kezelni képes szakember

ökológiai mérleg,
környezeti audit
elkészítése, Írásbeli
beszámoló és prezentáció,
esettanulmány,

Energiagazdálkodási módszerek

Energetikai folyamatok és
beruházások optimalizálása, az
energiaszükséglet csökkentése(
környezetvédelmi szempontok)
Helyi megújuló energetikai
rendszerek elemzése,

Energiagazdálkodás irányításával
foglalkozó állami szervezet, helyi
közszolgáltató, ill. energiatermelő
vállalat

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és vállalkozói
ismerettel rendelkező
szakember

energiagazdálkodási audit
elkészítése, Írásbeli
beszámoló és prezentáció,
esettanulmány,

Információ feldolgozási
képesség, elemző készség

Gyakorlati Képzési Követelmények – Sportközgazdász
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és intézményi
ismeretanyag

Vállalati gyakorlati
ismeretek

Vállalati tárgyi feltételek

Vállalati gyakorlati
oktatói feltételek

Vállalati készség és
kompetencia fejlesztés
(szemeszterenként egy)

Hallgatói teljesítmény
mérése

Sportgazdasághoz kapcsolódó
események, folyamatok tervezése

Valós sportvállalati projekt
előkészítésének elsajátítása
önállóan és projekt csapatban

Megfelelő infrastruktúrális
támogatás mellet működő létező
vállalati projekt, melyhez megfelelő
szintű hallgatói hozzáférés
biztosított.

Msc vagy korábbi egyetemi
végzettség 5 éves sport
területen szerzett tapasztalat,
vagy 10 éves sportgazdasági
területen szerzett (ebből min 5
éves vezetői) tapasztalat.

Csapatmunka, projekt
menedzsment, kommunikációs
készségek, szervezési készségek,
prezentációs készségek,
analitikus képességek,
informatikai-jogi ismeretek?

Írásbeli beszámoló

Komplex sportgazdasági feladatok
megvalósítása

Valós sportvállalati projekt,
illetve az ahhoz kapcsolódó
funkcionális feladatok
elvégzésének elsajátítása
önállóan és projekt csapatban

Önálló, vagy bérelt
sportinfrastruktúra rendelkezésre
állása, kapcsolódó valós projekt
megléte, melyhez megfelelő szintű
hallgatói hozzáférés biztosított.

Msc vagy korábbi egyetemi
végzettség 5 éves sport
területen szerzett tapasztalat,
vagy 10 éves sportgazdasági
területen szerzett (ebből min 5
éves vezetői) tapasztalat.

Csapatmunka, projekt
menedzsment, kommunikációs
készségek, szervezési készségek,
prezentációs készségek,
analitikus képességek,
informatikai-jogi ismeretek?

Írásbeli beszámoló

Sportgazdasági projektek utólagos
monitoring munkájának elvégzése,
pénzügyi elszámolás készítése

Valós sportvállalati projekt
pénzügyi elszámolásának,
monitoring tevékenységének
elvégzése önállóan és projekt
csapatban

Létező informatikai és létező
vállati pénzügyi szakterület,
melyhez megfelelő szintű hallgatói
hozzáférés biztosított.

Msc vagy korábbi egyetemi
végzettség 5 éves sport
területen szerzett tapasztalat,
vagy 10 éves sportgazdasági
területen szerzett (ebből min 5
éves vezetői) tapasztalat.

Csapatmunka, projekt
menedzsment, kommunikációs
készségek, szervezési készségek,
prezentációs készségek,
analitikus képességek,
informatikai-jogi ismeretek?

Írásbeli beszámoló

Informatikai képzési terület - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltétele
Kompetencia és
intézményi
ismeretanyag
Korszerű
szoftverfejlesztési
módszertanok és
technológiák ismerete
Szoftverfejlesztési
projektek tervezése és
követése

Vállalati gyakorlati ismeretek
Vállalati módszertanok és
technológiák projektfeladatai

Vállalati projekttervezési és
követési projektfeladatok

Vállalati tárgyi feltételek

Vállalati gyakorlati oktatói
feltételek

Létező vállalati fejlesztési
módszertanok és infrastruktúra

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Létező, valós vállalati
szoftverfejlesztési projektek

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Létező, valós vállalati
szoftverfejlesztési projektek

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Vállalati készség és
kompetencia fejlesztés

Hallgatói
teljesítmény mérése

Time Management
Szoftverrendszerek
specifikációja és
tervezése

Vállalati üzleti elemzés,
specifikáció és tervezés
projektfeladatok

Csapatmunka
Projekt menedzsment

Minden Informatikai MSc szak
Innováció menedzsment
Szoftverrendszerek
megvalósítása

Programtervező informatikus
MSc

Vállalati implementációs
projektfeladatok

Létező, valós vállalati
szoftverfejlesztési projektek

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Vállalati minőségbiztosítási és
tesztelési projektfeladatok

Létező, valós vállalati
szoftverfejlesztési projektek

Szoftverrendszerek
üzemeltetése és
karbantartása

Vállalati üzemeltetési és
karbantartási projektfeladatok

Létező, valós vállalati
szoftverfejlesztési projektek és
ügyfélkapcsolatok

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Komplex problémák és
azokat megoldó
szoftverrendszerek
megértése és
megvalósítása

Vállalati fejlesztési problémák,
feladatok megértése, projektben
való részvétel

Létező, valós vállalati
szoftverfejlesztési igények,
problémák

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Mérnökinformatikus MSc

Informatika műszaki
alkalmazásainak
megtervezése és
megvalósítása

Vállalati műszaki fejlesztési
feladatok, beleértve a hardver,
szoftver, hálózati és/vagy egyéb
elemek tervezését és fejlesztését

(berendezések, műszerek,
eszközök, anyagok) és/vagy
szoftver eszközök

Gazdaságinformatikus MSc

Üzleti folyamatok
megértése és IT-vel
támogatott
megvalósítása

Vállalat és ügyfeleinek üzleti
folyamatainak elemzési és IT
megvalósítási feladatai

Létező, valós vállalati és ügyfél
oldali folyamatok és problémák

Prezentációs készségek

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Szoftverrendszerek
minőségbiztosítása és
tesztelése

Létező vállalati műszaki
fejlesztési hardver

Kommunikációs készségek

5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök
5 éves releváns szakmai gyakorlattal,
és az elméleti oktatás tekintetében
MSc végzettséggel rendelkező
fejlesztő vagy mérnök

Irásbeli és szóbeli
(csoportos
prezentáció)
beszámoló

Komplex problémamegoldó
készség

Komplex problémamegoldó
készség
Ügyfélkapcsolatok

Gyakorlati Képzési Követelmények Irányelvei – Osztatlan és mester agrár képzési szakok
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és
intézményi
ismeretanyag
Agráripari gépek és
berendezések
működésének
ismerete
Növény-, állatélettani
és takarmányozási
folyamatok modern

Vállalati gyakorlati

Vállalati tárgyi

Vállalati gyakorlati

ismeretek

feltételek

oktatói feltételek

Meglévő vállalati gép,
illetve berendezés

5 éves releváns
szakmai gyakorlattal
és ismeretekkel
rendelkező mérnök

A gépek és
berendezések valós
idejű üzemeltetése
működés közben
A vállalati
gyakorlatban történő
valós hasznosítás

Meglévő
infrastrukturális és

5 éves releváns
szakmai gyakorlattal

Vállalati készség és

Hallgatói

kompetencia fejlesztés

teljesítmény

(szemeszterenként egy)

mérése

Time Management

Írásbeli
beszámoló

Csapatmunka
Írásbeli

különböző
munkakörökben
A vállalati
gyakorlatban történő
valós hasznosítás és
dokumentáció
Valós gazdálkodási
terv készítése és
ellenőrzése
csapatmunkában
Valós pályázat

informatikai eszközök

és ismeretekkel
rendelkező mérnök

Meglévő
adminisztratív,
infrastrukturális és
informatikai eszközök
Meglévő
adminisztratív,
infrastrukturális és
informatikai eszközök
Meglévő

5 éves releváns
szakmai gyakorlattal
és ismeretekkel
rendelkező mérnök
5 éves releváns
szakmai gyakorlattal
és ismeretekkel
rendelkező mérnök
5 éves releváns

elkészítése és

adminisztratív,

szakmai gyakorlattal

környezet ismerete

beadása
csapatmunkában

infrastrukturális és
informatikai eszközök

Alkalmazott vállalati
informatika ismeretei

Alkalmazott kutatásfejlesztési

Egy-egy új eredmény

Meglévő termelési

és ismeretekkel
rendelkező mérnök
5 éves releváns
szakmai gyakorlattal

kipróbálása termelési
kísérletben (projekt)

kísérleti munka vagy
együttműködés

és ismeretekkel
rendelkező mérnök

K+F menedzsment

termeléshez kötött
ismerete
Élelmiszeripari
folyamatok és
minőségbiztosítási
eljárások ismerete
A pénzügyi tervezési,
gazdálkodási és
kontrolling
folyamatok ismerete
A jogi és
támogatáspolitikai

alapismeretek
elsajátítása

Projektmenedzsment
Innovációmenedzsment

beszámoló

Írásbeli
beszámoló

Kommunikációskészségek
Írásbeli
beszámoló
Prezentációskészségek
Írásbeli
beszámoló
Írásbeli
beszámoló

Gépészmérnöki - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és
Intézményi
Ismeretanyag

Gépészeti rendszerek és
folyamatok tervezése

Vállalati
gyakorlati ismeretek

Vállalati gépészeti berendezések,
eszközök vagy rendszerek
gyakorlati tervezési (projekt)
feladata

Vállalati tárgyi
feltételek

Vállalati gyakorlati
oktatói feltételek

Létező vállalati gépészeti
eszköz, berendezés,
rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és tervezői
ismerettel rendelkező
mérnök

Vállalati
készség és kompetencia
fejlesztés
(szemeszterenként egy)

Hallgatói
teljesítmény
mérése

Írásbeli beszámoló
Time Management
Csapatmunka

Gépészeti rendszerek és
folyamatok
(ki)fejlesztése

Vállalati gépészeti berendezések,
eszközök vagy rendszerek
gyakorlati (ki)fejlesztési (projekt)
feladata

Létező vállalati gépészeti
eszköz, berendezés,
rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és fejlesztői
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Projekt menedzsment
Írásbeli beszámoló
Innováció menedzsment

Gépészeti rendszerek és
folyamatok üzemeltetése

Vállalati gépészeti berendezések,
eszközök vagy rendszerek
gyakorlati üzemeltetési feladata
(hibafelismerés, diagnosztika,
hibaelhárítás)

Létező vállalati gépészeti
eszköz, berendezés,
rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Kommunikációs készségek

Prezentációs készségek

Írásbeli beszámoló

Alkalmazott vállalati

Gépészeti rendszerek és
folyamatok irányítása és
karbantartása

Vállalati gépészeti berendezések,
eszközök vagy rendszerek
gyakorlati irányítása és
karbantartása

Létező vállalati gépészeti
eszköz, berendezés,
rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal és
üzemismerettel
rendelkező mérnök

informatika (ERP rendszer)
ismeretei
Írásbeli beszámoló

Járműmérnöki - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és
Intézményi
Ismeretanyag

Jármű és mobilgép
komponensek és
rendszerek tervezése

Vállalati
gyakorlati ismeretek

Vállalati járműgépészeti
komponensekhez és rendszerekhez
tartozó berendezések, eszközök
vagy rendszerek gyakorlati tervezési

Vállalati tárgyi
feltételek

Létező vállalati
járműgépészeti eszköz,
berendezés, rendszer

Vállalati gyakorlati
oktatói feltételek

Vállalati
készség és kompetencia
fejlesztés
(szemeszterenként egy)

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, tervezői
ismerettel rendelkező
mérnök

(projekt) feladata

Hallgatói
teljesítmény
mérése

Írásbeli beszámoló
Time Management
Csapatmunka

Jármű és mobilgép
komponensek és
rendszerek fejlesztése

Vállalati járműgépészeti
komponensekhez és rendszerekhez
tartozó berendezések, eszközök
vagy rendszerek gyakorlati
fejlesztési (projekt) feladata

Létező vállalati
járműgépészeti eszköz,
berendezés, rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, fejlesztői
ismerettel rendelkező
mérnök

Projekt menedzsment

Írásbeli beszámoló

Innováció menedzsment

Jármű és mobilgép
komponensek és
rendszerek tesztelése

Járművek és mobilgép
komponensek és
rendszerek
üzembentartása

Vállalati járműgépészeti
komponensekhez és rendszerekhez
tartozó berendezések, eszközök
vagy rendszerek gyakorlati
tesztelési feladata

Vállalati jármű és mobilgép
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati üzemeltetési
feladatai (hibafelismerés,
diagnosztika, hibaelhárítás)

Létező vállalati
járműgépészeti eszköz,
berendezés, rendszer

Létező vállalati
járműgépészeti eszköz,
berendezés, rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, tesztelési
ismerettel rendelkező
mérnök

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal,
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Kommunikációs készségek
Írásbeli beszámoló
Prezentációs készségek

Alkalmazott vállalati
informatika (ERP rendszer)
ismeretei
Írásbeli beszámoló

Mechatronikai mérnöki - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia és
Intézményi
Ismeretanyag

Mechatronikai
rendszerek és
berendezések, valamint
intelligens gépek
modellezése

Vállalati
gyakorlati ismeretek

Vállalati mechatronikai
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati modellezési
(projekt) feladata

Vállalati tárgyi
feltételek

Létező vállalati
mechatronikai eszköz,
berendezés, rendszer

Vállalati gyakorlati
oktatói feltételek

Vállalati
készség és kompetencia
fejlesztés
(szemeszterenként egy)

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal, modellezési
ismeretekkel rendelkező
mérnök

Hallgatói
teljesítmény
mérése

Írásbeli beszámoló
Time Management
Csapatmunka

Mechatronikai
rendszerek és
berendezések, valamint
intelligens gépek
tervezése,
gyártástervezése

Mechatronikai
rendszerek és
berendezések, valamint
intelligens gépek
üzemeltetése

Mechatronikai
rendszerek és
berendezések, valamint
intelligens gépek
karbantartása

Vállalati mechatronikai
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati tervezési
(projekt) feladata

Létező vállalati
mechatroniai eszköz,
berendezés, rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal,
gyártástervezési
ismerettel rendelkező
mérnök

Projekt menedzsment

Írásbeli beszámoló

Innováció menedzsment

Vállalati mechatronikai
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati üzemeltetési
feladatai (hibafelismerés,
diagnosztika, hibaelhárítás)

Vállalati mechatronikai
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati irányítása és
karbantartása

Létező vállalati
mechatronikai eszköz,
berendezés, rendszer

Létező vállalati
mechatronikai eszköz,
berendezés, rendszer

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal,
üzemismerettel
rendelkező mérnök

5 éves releváns szakmai
gyakorlattal ,
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Kommunikációs készségek
Írásbeli beszámoló
Prezentációs készségek

Alkalmazott vállalati
informatika (ERP rendszer)
ismeretei
Írásbeli beszámoló

Villamosmérnöki - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Vállalati
Kompetencia és
Intézményi
Ismeretanyag

Villamos
berendezések és
eszközök tervezése

Villamos
berendezések,
eszközök és
rendszerek
fejlesztése

Vállalati
gyakorlati ismeretek

Vállalati villamos
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati
tervezési (projekt) feladata
Vállalati villamos
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati
fejlesztési (projekt) feladata

Vállalati tárgyi
feltételek

készség és kompetencia

Hallgatói

Vállalati gyakorlati

fejlesztés

teljesítmény

oktatói feltételek

(szemeszterenként egy)

mérése

Létező vállalati
villamos eszköz,
berendezés,
rendszer

5 éves
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Létező vállalati

5 éves

villamos eszköz,
berendezés,
rendszer

üzemismerettel
rendelkező mérnök

Time Management
Csapatmunka

Projekt menedzsment

Írásbeli
beszámoló

Írásbeli
beszámoló

Innováció menedzsment
Villamos
berendezések,
eszközök és
rendszerek
tesztelése

Vállalati villamos
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati
tesztelési feladata

Létező vállalati
villamos eszköz,
berendezés,
rendszer

5 éves
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Kommunikációs készségek

Írásbeli
beszámoló

Prezentációs készségek
Villamos
berendezések,
eszközök és
rendszerek
üzemeltetése

Vállalati villamos
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati
üzemeltetési feladatai
(hibafelismerés,
diagnosztika, hibaelhárítás)

Létező vállalati
villamos eszköz,
berendezés,
rendszer

10 éves
üzemismerettel
rendelkező
üzemirányító vagy
automatizálási
mérnök

Alkalmazott vállalati
Írásbeli
informatika (ERP rendszer)
beszámoló
ismeretei

Vegyészmérnöki - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Vállalati
Kompetencia és
Intézményi

Vállalati

Ismeretanyag

gyakorlati ismeretek

Vegyipari
berendezések és
készülékek
tervezése,
fejlesztése
Vegyipari
berendezések és
készülékek
üzemeltetése,
karbantartása
Vegyipari
berendezések és
készülékek
üzemeltetésének
optimalizálása

Vegyipari termékek
fejlesztése,
minőségellenőrzése

Vállalati vegyipari
berendezések, készülékek
vagy üzemek gyakorlati
tervezési (projekt) feladata

Vállalati tárgyi
feltételek

Létező vállalati
vegyipari
berendezés,
készülék, üzem

készség és kompetencia

Hallgatói

Vállalati gyakorlati

fejlesztés

teljesítmény

oktatói feltételek

(szemeszterenként egy)

mérése

5 éves
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Time Management

Írásbeli
beszámoló

Csapatmunka
Vállalati vegyipari
berendezések, készülékek
vagy üzemek gyakorlati
üzemeltetési karbantartási
feladata

Létező vállalati
vegyipari
berendezés,
készülék, üzem

5 éves
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Vállalati vegyipari
berendezések, készülékek
vagy üzemek gyakorlati
működés-optimalizálási
feladata

Létező vállalati
vegyipari
berendezés,
készülék, üzem

5 éves
üzemismerettel
rendelkező mérnök

Létező vállalati
Vállalati vegyipari termékek
vegyipari
gyakorlati termékfejlesztési,
termékfejlesztő,
minőségellenőrzési feladata
minőségellenőrző
labor

Projekt menedzsment

Írásbeli
beszámoló

Minőség menedzsment

Kommunikációs készségek

Írásbeli
beszámoló

Prezentációs készségek
5 éves
termékismerettel
rendelkező
termékfejlesztő,
minőségellenőrző
mérnök

Alkalmazott vállalati
informatika (pl. ERP, LIMS
rendszer) ismeretei

Írásbeli
beszámoló

Építészmérnöki - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek

Kompetencia és
Intézményi Ismeretanyag

Vállalati
gyakorlati ismeretek

Korszerű tervezési és
tervdokumentációs ismeretek,
ideértve épületek virtuális és
valós modellezését

Valós tervdokumentáció
készítése önállóan és
projekt csapatban

Vállalati tárgyi feltételek

Vállalati gyakorlati oktatói
feltételek

Tervezési és modellezési
eszközök és berendezésel

10 éves tervezői
tapasztalattal rendelkező
mérnök

Valós épülettervek
költségeinek,
A tervezett épület költségének,
10 éves tervezői
megvalósíthatóságának és
Költségbecslő,
megvalósíthatóságának, műszaki
tapasztalattal rendelkező
műszaki teljesítményének
megvalósíthatóságot
teljesítményének,
mérnök
becslése önállóan vagy számító tervezői modellek,
funkcionalitásának becslése
project csapatban

Vállalati
készség és kompetencia
fejlesztés
(szemeszterenként egy)

Hallgatói teljesítmény
mérése

Írásbeli beszámoló

Time Management
Csapatmunka

Írásbeli beszámoló

Projekt menedzsment

Innováció menedzsment
Korszerű szerkezetek, gyártási
technológiák és kapcsolódó
anyagismeret

Valós építészeti munkához Valós építészeti munkához
kapcsolódó technológiai,
kapcsolódó szerkezet-,
anyagvizsgálati
anyagvizsgáló
módszerek elsajátítása
berendezések

5 éves építői ismerettel
rendelkező mérnök

Kommunikációs készségek

Írásbeli beszámoló

Prezentációs készségek

Az építészeti tervezéshez és
kivitelezéshez kapcsolódó
gazdasági és jogi ismeretek

Valós építészeti munkához
kapcsolódóan az épített
környezetről rendelkező
jogszabályok, építési
engedélyeztetés
folyamatának elsajátítása

Épített környezetről
rendelkező és
engedéyezéshez
kapcsolódó jogszabályok
és

Alkalmazott vállalati informatika
10 éves tervezői
tapasztalattal rendelkező
mérnök

(ERP rendszer) ismeretei
Írásbeli beszámoló

Logisztikai mérnöki - Gyakorlati Képzési Követelmények
Kompetencia / gyakorlati feladat & projekt munka/ készségfejlesztés / feltételek
Kompetencia

Vállalati

és

Vállalati

Vállalati tárgyi

Vállalati gyakorlati

készség és kompetencia

Intézményi

gyakorlati ismeretek

feltételek

oktatói feltételek

fejlesztés

Hallgatói
teljesítmény
mérése

Ismeretanyag

(szemeszterenként egy)

Logisztikai
eszközök és
rendszerek
tervezése

Vállalati logisztikai
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati
tervezési (projekt) feladata

Létező logisztikai
vállalati eszköz,
berendezés,
rendszer

5 éves
üzemismerettel
rendelkező
(logisztikai) mérnök

Logisztikai
eszközök és
rendszerek
fejlesztése

Vállalati logisztikai
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati
fejlesztési (projekt) feladata

Létező vállalati
logisztikai eszköz,
berendezés,
rendszer

5 éves
üzemismerettel
rendelkező
(logisztikai) mérnök

Time Management
Csapatmunka

Írásbeli
beszámoló

Projekt menedzsment

Innováció menedzsment

Írásbeli
beszámoló

Kommunikációs készségek

Logisztikai
rendszerek
üzemeltetése
és
karbantartása

Vállalati logisztikai
berendezések, eszközök vagy
rendszerek gyakorlati
üzemeltetési és karbantartási
feladatai

Létező vállalati
logisztikai eszköz,
berendezés,
rendszer

5 éves
üzemismerettel
rendelkező
üzemirányító
(logisztikai) mérnök

Prezentációs készségek
Írásbeli
beszámoló
Alkalmazott vállalati
informatika (ERP rendszer)
ismeretei

