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A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai
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Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy bemutatja a szervezet- és vállalatvezetési ismereteket, és a vállalkozási (vállalkozásalapítási) ismereteket, annak minden fontos rész-ismeretével együtt (vezetéselmélet, vezetői
szerepek és személyiség, vezetői típusok, döntéselmélet, a karrier, a szervezet, szervezeti
struktúrák, nemzetgazdaság szerveződése, vállalati formák, civil szervezetek).

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Vezetés fogalma, vezetéselmélet
Vezetői szerepek és személyiségek
Vezetői típusok, vezetési stílusok
Döntéselmélet
Az egyéni karrier – erdőmérnök, vadgazda mérnök, természetvédelmi mérnök,
környezetmérnök
Szervezet fogalma, szervezéselmélet
Szervezet felépítése, szervezeti struktúrák
Nemzetgazdaság szerveződése, a világgazdaság szerveződése
Vállalati (for-profit) szervezeti formák, erdészeti-vadászati vállalkozások
Civil (non-profit) szervezeti formák, erdészeti-vadászati-természetvédelmi civil
szervezetek
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Számonkérés (zárthelyi dolgozatok)
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Alapvetően frontális oktatás keretében zajlik a tananyag bemutatása, megértetése. Az órai részvétel
szerves eleme a diákok részéről a folyamatos jegyzetelés, melynek fontos eleme a táblai jegyzet
másolása, kiegészítése. A tantárgyból jegyzet áll rendelkezésre. A félév során kettő zárthelyi dolgozat
során kerül a számonkérésre, továbbá egy házi feladatot kell elkészíteniük a hallgatóknak. A tantárgy
fontos eleme az állami szervezetekről, a vállalatokról és civil szervezetekről rendelkezésre álló
adatbázisok internetes keresésének órai gyakorlása, bemutatása is.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:
• készség szintjén legyenek képesek alkalmazni a vezetési és vállalkozásrani ismeretek alapjait,
• jártasság szintjén ismerjék a vezetői magatartás jellemzőit, a döntéselméletet, az egyéni karrierrel
kapcsolatos ismereteket, a szervezeti formákat,
• ismereti szinten legyenek tájékozottak a nemzetgazdaság és világgazdaság elemeiről, a szervezetelméleti ismeretekről.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Kettő zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges) teljesítése, és a házi feladat határidőre történő
elkészítése és benyújtása (legalább elégséges eredménnyel).
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
Kettő zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges) teljesítése, és a házi feladat határidőre történő
elkészítése és benyújtása (legalább elégséges eredménnyel). Osztályozás: 50%-tól elégséges (2),
60%-tól közepes (3), 70%-tól jó (4), 80%-tól jeles (5).

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Stark M. (2013): Döntéselőkészítés. Jegyzet
Lett B. – Horváth S. (2012): Amit a számok mutatnak az erdészeti részvénytársaságokról. Könyv
Ali T. G. (2016): Az erdészeti igazgatás szervezetrendszere. Előadás
Lett B. (2014): A gazdálkodás feltételrendszere egy állami erdészeti részvénytársaságnál – TAEG.
Előadás
IV/2. Ajánlott irodalom:
Horváth S. (2011): Vállalkozások fejlődése az erdőgazdálkodásban. Disszertáció

