
 

 

Az ismeretkör: 41 Műszaki menedzsment  

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 kredit 

Tantárgyai: 1) Műszaki menedzsment alapjai            2) Kompetenciafejlesztés mérnököknek 

                    3)Vállalatirányítási rendszerek és IT ismeretek 

 

(1.) Tantárgy neve: Kompetenciafejlesztés mérnököknek Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező (járműipari folyamattervező specializáció) 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” : 50-50% (kredit%) 

A tanóra típusa: előadás és gyakorlat és óraszáma: 56 az adott félévben, 

(ha, nem csak magyarul oktatják a tárgyat, az oktatás másik  nyelve: angol) 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

osztályozott gyakorlat, otthoni feladat 

A tantárgy tantervi helye  (hányadik félév): 7. félév 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):- 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus a célja, hogy a hallgatók felmérjék kompetenciákat, melyek azok a területek, ahol fejlődésre 
van szükségük. Ehhez kapcsolódóan tréningek, személyiségfejlesztés és kompetenciamérés 
segítségével fejlesztjük a meglévő kompetenciákat. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Szűcs E. – Matkó A.-Makray R.: Kompetenciafejlesztés mérnököknek 
2. Györgyiné K. J.: Kompetencia - Fejlesztés - Érték (Elméleti és gyakorlati megközelítések, 

Budapest, 2008 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket.  
Átfogóan ismeri a gépészeti szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, 
környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek 
alapjait, azok határait és követelményeit. 
Behatóan ismeri a gépészmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok 
etikai korlátait és problémamegoldó technikáit 
Ismeretekkel rendelkezik a vállalati gazdaságtan, valamint műszaki alapokon nyugvó költség-haszon 
elvű elemzés módszereiről és eszközeiről. 
Alkalmazni tudja a gépészeti termék-, folyamat- és technológiai tervezés kapcsolódó számítási, 
modellezési elveit és módszereit. 

b) képességei 
Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére. 
A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok megoldásában 
alkalmazni. 
Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban 
kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. 

c) attitűdjei 
Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.  



Törekszik arra, hogy önképzése szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé váljon. 
Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és etikai 
normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. 
Törekszik arra, hogy önképzése a gépészmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival 
megegyező legyen 
d.) anatómiája és felelősége 
Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések 
végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását. 
Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag 
megalapozott kritikai észrevételeket. 
Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és 
segítésére, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Matkó Andrea Emese, főiskolai docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Dr. Menyhárt József, adjunktus, PhD 
 


