LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok
Képzési forma: levelező
A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar
Felvételi követelmény: A képzésben azok vehetnek részt, akik az agrár, a műszaki vagy a
gazdaságtudományok képzési terültek bármelyikén főiskolai vagy BSc. szintű végzettséggel
rendelkeznek.
.Képzési idő:
– félévek száma: 2
– oklevélhez szükséges kreditek száma: 60
– összes kontakt óra: 220
A szak képzési és kimeneti követelményei:
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése
Logisztikai és szállítmányozási menedzser szakirányú továbbképzési szak
2. . A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése
Logisztikai és szállítmányozási menedzser
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe
gazdaságtudományok
4. A felvétel feltételei:
A képzésben azok vehetnek részt, akik az agrár, a műszaki vagy a
gazdaságtudományok képzési terültek bármelyikén főiskolai vagy BSc. szintű
végzettséggel rendelkeznek.
5. A képzési idő
Levelező tagozaton 2 félév, a teljes képzési idő alatt összesen 220 kontakt óra.
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
60 kredit
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek,
személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét
környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során elsajátítható kompetenciák
- Az e szakon végzett logisztikai és szállítmányozási menedzser – megfelelő technikai,
módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes vállalati, illetve
makroszintű
logisztikai
rendszerek,
folyamatok
átlátására,
elemzésére,
megszervezésére, megtervezésére és irányítására;
- Képes összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló fuvarozási,
szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására;
- Képes továbbá az ipari és mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó
raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására;
- Képes mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában van a pénzügyi
leképezések és financiális megoldások módozataival;

-

Valamint képes megtalálni a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét,
és figyelemmel van a jogi környezetből származó befolyásoló tényezőkre is.
A képzés során elsajátítható tudáselemek:
- Vállalkozások gazdaságtana, menedzsment, számvitel és kontrolling, marketing,
- Logisztikai információs rendszerek, logisztika, szállítmányozás, minőségügy,
raktározás-technika, csomagolás-technika,
A képzés során megszerezhető ismeretek:
- Alapozó ismeretek: Vállalkozások gazdaságtana, Menedzsment, Számvitel és
kontrolling, Információ technológia, Marketing, Jogi és biztosítási ismeretek,
- Szakma specifikus tudáselemek: Logisztikai informatikai rendszerek, Logisztika I.,
Logisztika II., Szállítmányozás, Csomagolás-technika, Raktározás-technika,
Nemzetközi áruforgalmi ismeretek, Innováció és minőségmenedzsment, illetve
mindezek készség szintű ismeretek és alkalmazni tudása.
Személyes adottságok, készségek
Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség,
helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés,
nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés,
problémamegoldás, eredményorientáltság.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
- A végzett hallgató a tanulmányai során szerzett ismeretei alapján alkalmas termelő,
szállítmányozási, fuvarozó és logisztikai szolgáltató cégek közép- és felsővezetői
munkaköreinek betöltésére;
- Valamint alkalmas vállalkozások gazdasági irányítására
1. A szakképzettség szempontjából meghatározó
ismeretkörökhöz rendelet kreditérték
Tárgyak jellege
Alapozó tárgyak
Szaktárgyak
Szakdolgozat
Összesen

Óraszám

ismeretkörök,

és

a

főbb

Kredit
80
128
12
220

19
31
10
60

Alapozó tárgyak
Vállalkozások gazdaságtana, Menedzsment /Vezetési ismeretek/, Számvitel és
kontrolling, Információ technológia, Operációkutatás, Kereskedelmi ismeretek,
Marketing, Jogi és biztosítási ismeretek
Szaktárgyak
Logisztikai informatikai rendszerek, Logisztika I., Logisztika II., Szállítmányozás,
Innováció és minőségmenedzsment, Raktározás-technika, Nemzetközi áruforgalmi
ismeretek, Csomagolás-technika
9. A szakdolgozat kreditértéke
A szakdolgozat kreditértéke : 10 kredit.

A szak tanterve:
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Szállítmányozás
Innováció és
minőségmenedzsment
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A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer
A szakdolgozat:
A képzés befejezésekor a hallgatók ismereteik szintetizálása, illetve azok gyakorlati
alkalmazásának bizonyítása céljából az oktatók által megadott témákból választva
szakdolgozatot készítenek. A szakdolgozatban a hallgató írásban bizonyítja, hogy alkotó
módon tudja alkalmazni a tanult ismereteket és tanúsítja jártasságát a szakirányú problémák
megoldására. A dolgozat a hallgató önálló munkája, amelyet konzulens oktató irányításával
készít el.
A záróvizsga:
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
A záróvizsgára bocsátás előfeltétele meghatározott számú kredit /60/ megszerzése
A záróvizsga részei:
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és komplex szóbeli számonkérésből áll. Ennek
során a hallgató ismerteti dolgozatát, válaszol a bíráló írásban, illetve a vizsgáztató bizottság
szóban feltett kérdéseire. Ezután a záróvizsga tárgyaiból komplex vizsgát tesz a jelölt. A
záróvizsga eredményét a szakdolgozatvédés, valamint az államvizsga eredményének számtani
átlagaként kell számítani.

A záróvizsga eredménye (oklevél minősítése):
Az oklevél minősítését a záróvizsga eredményének kétszerese, valamint a szigorlatok
egyszerű számtani átlaga adja.
A korábban szerzett ismeretek beszámítása:
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően a hallgató kérése alapján
lehetőség van a korábban szerzett ismeretek elismerésére. A tantárgyfelelős oktató javaslata
alapján az elismerést a szakvezető engedélyezi.

