Tantárgy neve: A menedzsment alapjai (3)
A tantárgy besorolása:

Kreditértéke:

8

kötelező

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
elméletorientált – 67% elmélet, 33% gyakorlat
A tanóra típusa:

szeminárium

és óraszáma az adott félévben:

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:

30

-)

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:
A tanórákon rövid esettanulmányok, illetve konkrét problémák csoportokban történő elemzésére,
feldolgozására kerül sor.
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):

kollokvium

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok:
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév):
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):

I. félév

-

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus szervezési és vezetési alapismereteket nyújt, középpontjában a szervezet áll, amely a
környezetével szoros kölcsönhatásban működik. A szervezet és környezete között fennálló kapcsolatok
ismerete, azok tudatos felhasználása a vezetési és szervezési tevékenység sikerének alapvető feltétele; ezen
összefüggések ismeretében lehet célokat kitűzni a szervezet elé, létrehozni a szervezet struktúráját,
összehangolni a tevékenységeket a célmegvalósítás érdekében. A kurzus célja, hogy segítse az
intézmények vezetőit és munkatársait az egészségügy reformjával járó szervezeti és vezetési problémák
felismerésében, elemzésében és hatékony kezelésében.
Alapfogalmak: szervezet, vezetés, szervezés.
A vezetés megközelítései, vezetési funkciók,
kontingenciaelmélet. Célkitűzés, stratégiaalkotás. Szervezés, szervezettervezés, strukturális jellemzők,
egyszerű szervezetek, funkcionális szervezetek, divizionális szervezetek, mátrixszervezetek, vállalat- és
intézménycsoportok, szervezettervezési folyamat, folyamatszervezés, munkaszervezés. Személyes
vezetés, motiváció, kommunikáció, vezetési stílus és vezetői szerepek, csoportok. Kontroll. Szervezeti
modellek összehasonlítása.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Fontosabb kötelező irodalmak:
 Dobák Miklós és Antal Zsuzsanna: Vezetés és szervezés (Akadémiai Kiadó Zrt, 2013)
Fontosabb ajánlott irodalmak:
 Antal, Drótos, Kiss, Kováts, Révész,Varga: Közszolgálati szervezetek vezetése (Aula, 2011)
 David Osborne, Peter Hutchinson: A kormányzás ára – Hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások
idején (Alinea, 2006)
 Hammer, Champy: A vállalati folyamatok újraszervezése (Panem-McGraw-Hill, 1996)

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):

Dr. Girasek Edmond, egyetemi adjunktus, Ph.D.

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Antal Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

