TANTÁRGYLEÍRÁS
TESTNEVELÉSI EGYETEM
A TANTÁRGY ALAPADATAI
Modul megnevezése:

Elméleti menedzsment

Tantárgy megnevezése:

Vállalatgazdaságtan

Tantárgy kreditértéke:

3 kredit

Tantárgyfelelős szervezeti egység:

Sportmenedzsment Tanszék - SMD

Szak megnevezése:

BSc Sport-és rekreációszervező

Képzés munkarendje:

Nappali

Tantárgyfelelős neve:

Dr Gősi Zsuzsanna

Oktató neve:

Dr Gősi Zsuzsanna

Előtanulmányi feltételek:

-

Mintatanterv szerinti meghirdetés
féléve:

4. félév

Összes óraszám:

Elmélet:

26

Gyakorlat:

0

MKKR
Szint:
Kódja:

6. szint _BSc, BA

Készítés
dátuma:

Oktatás
nyelve:

Magyar

Oklevél
minősítésbe
beszámít:
Tantárgy
jellege:

Igen

Vizsgatípus:
(félévi lezárás)

Írásbeli és Szóbeli

Elmélet

Félévzárás módja:

Kollokvium

A tantárgy célja:

Megismertetni a gazdálkodás alapjaival. Bemutatni a vállalatok főbb funkcionális
területeit.

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK

Tudás (a tudás mélysége,
szervezettsége, kiterjedtsége,
rugalmassága, formálhatósága)

MKKR

KKK

6- Tisztában van a sport/rekreáció
szabályozási környezetével, a szabályozás
folyamatával.

A sportszervezetek működéséhez,
működtetéséhez szükséges gazdasági,
vezetéselméleti, és szervezéstudományi
ismeretekkel rendelkezik.
Tisztában van a sportszervezetek
struktúrájával, működésével és kapcsolat-

6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az
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emberi erőforrások alkalmazásához
szükséges pedagógiai, pszichológiai,
szociológiai törvényszerűségeket,
valamint az alapvető sporttudományi,
gazdasági, vezetéselméleti, szerv
6- Ismer néhány alapvető elméletet a
mikro-és makroökonómia

Válasszon az al ábbiak közül.

Képességek (terület-általános és
terület-specifikus képességek,
motoros készségek)

6-Képes a sportszervezeteknél,
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál,
rekreációs központoknál,
rendezvényszervezéssel foglalkozó
szervezeteknél szervezői és vezetői
feladatok ellátására.
6-El tudja látni a sportolók/rendszeres
fizikai aktivitást végzők felkészítését és
versenyeztetését, valamint a
sportmenedzsment/ rekreáció
menedzsment területén szervezési és
vezetési feladatokat old meg.
Válasszon az al ábbiak közül.

Válasszon az al ábbiak közül.

Attitűdök (érzelmi és értékelő
viszonyulások, megítélés;
vélekedések,
nézetek; szándékok, törekvések)

6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági,
kulturális jelenségek és a sport
összefüggésben állnak, legjobb tudása
szerint törekszik pozitívan befolyásolni
ezeket az összefüggéseket.
6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az
együttműködésre és a kommunikációra
magyar és idegen nyelven.
6-Törekszik az élethosszig tartó és az élet
egészére kiterjedő tanulásra, nyitott új
médiumok iránt, keresi az új
információforrásokat.
Válasszon az al ábbiak közül.

Autonómia és felelősség
(mértéke, területei a társas
környezetben való cselekvés
dimenziói mentén)

6-Önállóan gondolja végig a testkulturális
terület kérdéseit, és dolgozza ki azokat a
meglévő szakmai források, ajánlások,
evidenciák alapján.
6-Együttműködést kezdeményez a

rendszerével, az érintett társadalmi,
gazdasági szereplők viselkedését
meghatározó külső és belső környezeti
tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági
viselkedés, döntések információs és
Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó
etikai, jogi és gazdasági, valamint alapvető
kommunikációs és tömegkommunikációs
ismeretekkel.
Válasszon az al ábbiak közül.

Képes az elsajátított szakmai, jogi,
gazdasági, valamint szervezési és vezetési
ismeretek hatékony gyakorlati
alkalmazására.
Képes a szakterületi erőforrások
felkutatására, bevonására és az azokkal
történő gazdálkodásra.

Képes sportszervezői, rekreáció
szervezői, vezetői és sportvezetői
tevékenységek ellátására.
Válasszon az al ábbiak közül.

Fogékony az új információk
befogadására, az új szakmai ismeretekre
és módszertanokra, nyitott az új, önálló és
együttműködést igénylő feladatok,
felelősségek vállalására.
Törekszik arra, hogy a szakmai
problémákat lehetőség szerint másokkal,
más szervezetekkel együttműködve oldja
meg.
Kötelességének tartja a szakterület
szerint releváns, kapcsolódó más
szakpolitikák, jogszabályok követését,
alkalmazását, illetve betartását.
Korszerű sportgazdasági szemlélettel,
megfelelő kapcsolatteremtő-,
problémafelismerő- és megoldó
képességgel, valamint együttműködési- és
kommunikációs készséggel rendelkezik.
Feladatait általános felügyelet mellett,
önállóan végzi és szervezi.
Projektek, csoportmunkák, szervezeti
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testkulturális területen működő
szervezetekkel.
6-Tudatosan képviseli azon módszereket,
amelyekkel szakterületén dolgozik, és
elfogadja más tudományágak módszertani
sajátosságait.
Válasszon az al ábbiak közül.

egységek tagjaként a rá eső feladatokat
önállóan, felelősséggel végzi.
Felelősséget vállal a munkával és
magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi,
etikai normák és szabályok betartása
terén.
Válasszon az al ábbiak közül.

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY)
Üzleti vállalkozás, vállalat
A vállalat céljai
A vállalkozások szervezeti kérdései
A vállalat helye a társadalmi rendszerben
A vállalat tevékenységi rendszere
Stratégia alapok
Marketing -marketing stratégia
Innováció
Emberi erőforrás menedzsment
Információ
Tudásmenedzsment

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK
Részvétel az órákon a TVSZ szerint.

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI
Óralátogatás:

kötelező

Számonkérés formája:

Írásbeli és Szóbeli

Vizsgára bocsátás feltétele:

Aláírás

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI
Félévi követelmények (ellenőrző
dolgozatok és gyakorlati követelmények
teljesítése)

Írásbeli házi dolgozat,
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a
teljesítés hiányának következménye

TVSZ szerint

A tantárgy félévi lezárását jelentő
ellenőrzési forma (vizsgatípus)

szóbeli vagy írásbeli

KÖTELEZŐ IRODALOM

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan; Saldo kiadó, 2017

AJÁNLOTT IRODALOM
Braun Róbert: Vállalati társadalmi felelősségvállalás, Saldo kiado
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