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Bevezetés a tanulmányokba 

Kód: GEN_1_023.100 

Szemeszter: 1 

ECTS: 1 

Órák száma: 30 (előadás: 9, projekt: 21) 

A tantárgy értékelésének formája: Z 

A tantárgy leírása:  

Bevezető tantárgy a tanulmányokba és a tanulásba. Bemutatja a felsőoktatási rendszert, az 
egyetemünk működését (beleértve az egészségügyi és biztonsági irányelveket és a CloudA-
rendszert), valamint a tanulmányokkal kapcsolatos kérdéseket a munkaerőpiaccal 
kapcsolatosan. A második rész a könyvtár működésének aspektusait, valamint az egyetemen 
alkalmazandó bibliográfiai és szerkesztési szabványokat mutatja be. 

Tartalom: 

Felsőoktatási rendszer. 
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. 
Belső szabályzat. 
Didaktikai folyamat megszervezése a CloudA rendszerben. 
Egészségügyi és biztonsági irányelvek. 
Munkaerőpiac. A hallgató előtt álló kihívások. 
A könyvtár az információs korban. 
Szerkesztési szabványok. 

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_6_1 A hallgató képes kreatívan dolgozni a saját személyes és 
szakmai fejlődésén és az egész életén át tartó tanulmányi 
tevékenységein 

Projekt 
Informatív előadás 

W_231_1 A hallgató ismeri és érti a modern civilizáció alapvető 
dilemmáit 

Projekt 
Informatív előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

U_6_1 A hallgató képes kreatívan dolgozni a saját 
személyes és szakmai fejlődésén és az egész 
életén át tartó tanulmányi tevékenységein 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Felszólalás a fórumon 
Gyakorlati feladat 
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W_231_1 A hallgató ismeri és érti a modern civilizáció 
alapvető dilemmáit 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Felszólalás a fórumon 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

http://www.ibe.edu.pl 

Intranet CloudA 

http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/ 

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bilans-kapitalu-ludzkiego 

https://europass.cedefop.europa.eu/" 

Informatikai eszközök 

Kód: ICT_1_007.100 

Szemeszter: 1 

ECTS: 3 

Órák száma: 30 (előadás: 15, laboratórium: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók képessé váljanak a személyi számítógép-felhasználók által 
használt alapvető szoftverek (grafikus és táblázatkezelő operációs rendszer és irodai 
csomagok) használatára. A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgatók különböző szintű 
képességei miatt a tantárgy által lefedett területre vonatkozó ismeretek szintjét emelje, 
valamint hogy a hallgatók megismerkedjenek a WSB-NLU számítógépes hálózatával. 

Tartalom: 

1. Bevezetés a modern számítógépes rendszerek műkődésébe.
2. A CloudA rendszer működtetése, a fórum megismerése.
3. Irodai csomagok kezelése (szövegszerkesztő, táblázatkezelő).
4. Multimédiás prezentációk készítése.
5. Táblázatok használata.
6. Felmérések és Google űrlapok használata.
7. A Windows operációs rendszer használhatósági szempontjai.
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Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_10_1 A hallgató képes a megfelelő információs és kommunikációs 
technológiai módszerek és eszközök kiválasztására 

Gyakorlati módszer 
Projekt 
Informatív előadás 

W_10_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az információs és 
kommunikációs technológiai módszerekről és eszközökről 

Gyakorlati módszer 
Projekt 
Informatív előadás 

W_11_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az általánosan 
használt statisztikai módszerekről és az adatgyűjtéshez, 
elemzéshez és bemutatáshoz használt informatikai 
eszközökről 

Gyakorlati módszer 
Projekt 
Informatív előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

U_10_1 A hallgató képes a megfelelő információs és 
kommunikációs technológiai módszerek és eszközök 
kiválasztására 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_10_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
információs és kommunikációs technológiai 
módszerekről és eszközökről 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_11_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
általánosan használt statisztikai módszerekről és az 
adatgyűjtéshez, elemzéshez és bemutatáshoz 
használt informatikai eszközökről 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Az előadó dokumentumai. 

A közgazdaságtan alapjai 

Kód: ECO_1_004.100 

Szemeszter: 1 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  
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A modern gazdaságokat az jellemzi, hogy az állam nagymértékben részt vesz a gazdasági élet 
különböző területein. A gazdasági életben a köz- és a magánszektor közötti kölcsönös 
kölcsönhatások sokasága szükségessé teszi a közszférára irányadó elvek megértését a 
vállalatirányítás gyakorlatában. A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje az áruk termelését 
és elosztását szabályozó alapelveket. A tantárgy tartalmában közvetített elméleti ismeretek a 
jelenlegi lengyelországi helyzetre, valamint kiválasztott témakörökben más országok 
(mindenekelőtt az Európai Unió) gazdaságára vonatkozó adatokra épülnek. 

Tartalom: 

1. Bevezetés a közgazdaságtanba.
1. A piac jellege.
2. Körforgás a gazdaságban és a nemzeti számlákban.
3. Az állam szerepe a gazdaságban, bevezetés az államháztartásba.
4. Gazdasági ciklusok, infláció és munkanélküliség. A központi bank szerepe.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények eléréséhez 
használt módszerek? 

K_3_1 A hallgató készen áll a vállalkozói gondolkodásra és 
cselekvésre, a közérdekű tevékenységek 
kezdeményezésére, a társadalmi kötelezettségek 
teljesítésére és a társadalmi környezetet szolgáló 
tevékenységek társszervezésére. 

Brainstorming módszer 
Gyakorlati módszer Kerekasztal 
módszer Szituációs módszer 
Informatív előadás Probléma 
alapú előadás 

U_3_1 A hallgató a közgazdasági ismereteket a szakmai és 
személyes élet kiválasztott aspektusaira alkalmazza. 

Brainstorming módszer 
Gyakorlati módszer Kerekasztal 
módszer Szituációs módszer 
Informatív előadás Probléma 
alapú előadás 

W_3_1 A hallgató elmagyarázza a közgazdaságtan alapelveit 
és fejlett fogalmait a piac működésével és a 
korlátozott erőforrásokkal való gazdálkodással 
kapcsolatban. 

Brainstorming módszer 
Gyakorlati módszer Kerekasztal 
módszer Szituációs módszer 
Informatív előadás Probléma 
alapú előadás 

W_4_1 A hallgató azonosítja a gazdasági szereplők és a 
környezetüket alkotó egyéb társadalmi intézmények 
közötti kapcsolatot nemzeti és nemzetközi szinten. 

Brainstorming módszer 
Gyakorlati módszer Kerekasztal 
módszer Szituációs módszer 
Informatív előadás Probléma 
alapú előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és az elért 
eredmények mértékét? 
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K_3_1 A hallgató készen áll a vállalkozói gondolkodásra és 
cselekvésre, a közérdekű tevékenységek 
kezdeményezésére, a társadalmi kötelezettségek 
teljesítésére és a társadalmi környezetet szolgáló 
tevékenységek társszervezésére. 

Szóbeli felelet 
Zárt kérdésekből álló teszt 
Szóbeli prezentáció 
Gyakorlati feladat 

U_3_1 A hallgató a közgazdasági ismereteket a szakmai és 
személyes élet kiválasztott aspektusaira alkalmazza. 

Szóbeli felelet 
Zárt kérdésekből álló teszt 
Szóbeli prezentáció 
Gyakorlati feladat 

W_3_1 A hallgató elmagyarázza a közgazdaságtan alapelveit és 
fejlett fogalmait a piac működésével és a korlátozott 
erőforrásokkal való gazdálkodással kapcsolatban. 

Szóbeli felelet 
Zárt kérdésekből álló teszt 
Szóbeli prezentáció 
Gyakorlati feladat 

W_4_1 A hallgató azonosítja a gazdasági szereplők és a 
környezetüket alkotó egyéb társadalmi intézmények 
közötti kapcsolatot nemzeti és nemzetközi szinten. 

Szóbeli felelet 
Zárt kérdésekből álló teszt 
Szóbeli prezentáció 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Krugman, P. R., Wells, R. Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Najnowsze wydanie dostępne w IBUK Libra 

Krugman, P. R., Wells, R. Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Najnowsze 
wydanie dostępne w IBUK Libra  

A menedzsment alapjai 

Kód: BUS_1_012.100 

Szemeszter: 1 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A tantárgy a szervezetekben a vezetési folyamat fő funkcióival kapcsolatos kérdéseket mutatja 
be: tervezés, szervezés, vezetés, beleértve az irányítást és motivációt, valamint az ellenőrzést. 
A tantárgy a vezetői munka fő problémáit és kihívásait, valamint azok megoldását tárgyalja. A 
tantárgy a klasszikus és modern üzleti menedzsment fogalmait és elméleteit mutatja be. A 
tantárgy nagy hangsúlyt fektet a változásmenedzsment és a nemzetközi dimenzióval 
rendelkező szervezetek vezetésének megvitatására is. 

Tartalom: 

1. Szervezet fogalma
2. Menedzsment és vezetés - meghatározás, lényeg, folyamat
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3. A munkaszervezés és a vezetéstudomány fejlődése
4. Az irányítás mint döntéshozatali folyamat
5. A vezetés alapelvei, módszerei és funkciói
6. A stratégiai menedzsment alapjai
7. A vezetés mint az emberek vezetésének sajátos módja
8. A modern menedzser modellje

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_4_1 A hallgató képes a rábízott emberi, anyagi, pénzügyi és 
információs erőforrások hatékony kezelésére összetett és 
szokatlan problémák megoldása érdekében, valamint feladatok 
elvégzésére olyan körülmények között, amelyek nem teljesen 
kiszámíthatóak. 

Esettanulmány 
Konverzációs 
előadás 

U_5_1 A hallgató képes a szervezetben zajló jelenségek és folyamatok 
megfigyelésére, leírására, elemzésére és értelmezésére, alapvető 
elméleti megközelítések és fogalmak alkalmazásával. 

Esettanulmány 
Konverzációs 
előadás 

W_5_1 A hallgató elmagyarázza a menedzsmenttudomány eredetét és 
fejlődését a gazdasági fejlődéssel összefüggésben. 

Konverzációs 
előadás 

W_6_1 A hallgató jellemzi az igazgatás funkcióit a szervezet típusának és 
hatókörének összefüggésében. 

Esettanulmány 
Konverzációs 
előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és az elért 
eredmények mértékét? 

U_4_1 A hallgató képes a rábízott emberi, anyagi, pénzügyi és 
információs erőforrások hatékony kezelésére összetett és 
szokatlan problémák megoldása érdekében, valamint 
feladatok elvégzésére olyan körülmények között, amelyek 
nem teljesen kiszámíthatóak. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

U_5_1 A hallgató képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és 
fogalmak alkalmazásával. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_5_1 A hallgató elmagyarázza a menedzsmenttudomány eredetét 
és fejlődését a gazdasági fejlődéssel összefüggésben. 

Zárt kérdésekből álló teszt 

W_6_1 A hallgató jellemzi az igazgatás funkcióit a szervezet 
típusának és hatókörének összefüggésében. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Griffin, Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2017. 
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Bevezetés a pszichológiába 

Kód: PSY_1_022.100 

Szemeszter: 1 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 30) 

A tantárgy értékelésének formája: E 

A tantárgy leírása: 

A pszichológia empirikus tudomány, amely az emberi viselkedést és a környezettel való 
kölcsönhatását szabályozó mechanizmusokat és törvényszerűségeket tanulmányozza. A 
tantárgy célja a pszichológia mint tudomány legfontosabb fogalmainak, elméleteinek, 
módszereinek és problémáinak bemutatása. 

Tartalom: 

1. A pszichológia mint tudomány, történeti áttekintés és alapfogalmak. A pszichológiai
kutatási módszerek alkalmazását lehetővé tevő alapvető jelenségek, törvényszerűségek
és emberi tulajdonságok.

2. Kognitív és motivációs folyamatok a szociális működés szemszögéből értelmezve. Az
interperszonális kommunikáció mint pszichológiai társadalmi folyamat.

3. Kognitív folyamatok: észlelés, figyelem, gondolkodás, tanulás, emlékezet. Az érzelem
mint szubjektív válasz a fontos ügyekre. A viselkedést meghatározó motivációs
folyamatok. Stressz: okok, hatások, megelőzés és a stresszel való megküzdés.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_1_1 A hallgató képes a pszichológiai jelenségek megfigyelésére és 
értelmezésére; elemzi az emberi tevékenység különböző területei 
közötti összefüggéseket. 

Esettanulmány 
Informatív előadás 
Probléma alapú 
előadás 

W_1_1 A hallgató kiterjedt ismeretekkel rendelkezik a pszichológiáról 
mint tudományról, ismeri a pszichológiában használt 
terminológiát, a pszichológia helyét a tudományok rendszerében 
és kapcsolatát más tudományokkal. 

Esettanulmány 
Informatív előadás 
Probléma alapú 
előadás 
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Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és az elért 
eredmények mértékét? 

U_1_1 A hallgató képes a pszichológiai jelenségek 
megfigyelésére és értelmezésére; elemzi az emberi 
tevékenység különböző területei közötti 
összefüggéseket. 

Zárt kérdésekből álló teszt 

W_1_1 A hallgató kiterjedt ismeretekkel rendelkezik a 
pszichológiáról mint tudományról, ismeri a 
pszichológiában használt terminológiát, a pszichológia 
helyét a tudományok rendszerében és kapcsolatát más 
tudományokkal. 

Zárt kérdésekből álló teszt 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Zimbardo, Philip G.; Johnson, Robert L.; McCann, Vivian. Psychologia. Kluczowe koncepcje. 
Tom 1-5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 

Bevezetés az emelt szintű matematikába 

Kód: MAT_1_009.100 

Szemeszter: 1 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A tantárgy célja, hogy a hallgatót felkészítse a kvantitatív tárgyakhoz hasznos matematikai 
módszerekre. A hallgató megismerkedik azokkal a matematikai módszerekkel, amelyek 
elengedhetetlenek és alapvetőek a továbbtanulásához. Az algebra, a halmaz- és 
mondatszámítás elemei kerülnek bemutatásra. A lineáris algebrában a legnagyobb hangsúlyt a 
mátrixszámítás és az egyenletrendszerek elmélete kapja. A matematikai analízisben a 
legnagyobb hangsúlyt az egy valós változó függvényeinek elemzésére fektetik. Egy 
matematikai modellező eszköz bemutatása az órán. 

Tartalom: 

1. Mondatok és logikai törvények számítása.
2. A halmazalgebra elemei.
3. A mátrixszámítás alapjai.
4. Az egyenletrendszerek elmélete.
5. Egy változó funkciói, áttekintés.
6. Egy változó függvényének deriváltja.
7. A derivált alkalmazása az optimalizációban.
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8. A határérték-számítás elemei.
9. Döntéshozatali modellek és üzleti szimulációk.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények eléréséhez 
használt módszerek? 

U_8_1 A hallgató képes alkalmazni a matematikai módszereket 
tipikus és atipikus problémák megoldására. 

Gyakorlati módszer 
Informatív előadás 
Probléma-alapú előadás 

W_8_1 A hallgató jól megalapozott ismeretekkel rendelkezik az 
alapvető matematikai módszerekről. 

Gyakorlati módszer 
Informatív előadás 
Probléma-alapú előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy elérjük-e 
az eredményeket, és az elért eredmények 
mértékét? 

U_8_1 A hallgató képes alkalmazni a matematikai 
módszereket tipikus és atipikus problémák 
megoldására.. 

Zárt kérdésekből álló teszt 

W_8_1 A hallgató jól megalapozott ismeretekkel 
rendelkezik az alapvető matematikai 
módszerekről. 

Zárt kérdésekből álló teszt 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Banaś, Józef. Podstawy matematyki dla ekonomistów. Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2015 

Idegen nyelv /1 

Kód:  

Szemeszter: 1 

ECTS: 3 

Órák száma: 30 (gyakorlat: 15, projekt: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E/bp 

A tantárgy leírása:  

Egy középfokú idegen nyelvvel rendelkező diák:  1. megérti az ismerős témájú egyszerű 
szövegek fő mondanivalóját, beleértve a munkát is, jelen és múlt időben. 2. képes megbirkózni 
a legtöbb olyan helyzettel, amely olyan helyekre való utazás során adódik, ahol az adott idegen 
nyelvet használják. 3 Egyszerű és összefüggő szövegeket tud készíteni ismerős vagy 
személyes érdeklődési körébe tartozó témákról. 4. képes leírni élményeket, eseményeket, 
kívánságokat és törekvéseket, és tömören kifejezni véleményét és terveit.. 
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Tartalom: 

1. Jelen idő, a munkakörnyezethez kapcsolódó szókincs.
Múlt idő - beszámoló az eseményekről; a napról.
A jövő kifejezése; szándékok, törekvések, célok, tervek leírása.
Modális igék: kérések, felszólítások, ígéretek.
Véleménynyilvánítás.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_12_1 A hallgató képes hatékonyan kommunikálni lengyelül és idegen 
nyelveken B2 szinten, beleértve a nyilvános beszédet és a 
vitákban való részvételt a szakterminológia használatával. 

Párbeszéd 
Informatív előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és 
az elért eredmények mértékét? 

U_12_1 A hallgató képes hatékonyan kommunikálni lengyelül 
és idegen nyelveken B2 szinten, beleértve a nyilvános 
beszédet és a vitákban való részvételt a 
szakterminológia használatával. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Szóbeli felelet 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Az előadó dokumentumai. 

Menedzseri közgazdaságtan 

Kód: ECO_1_001.100 

Szemeszter: 2 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A tantárgy bemutatja a fogyasztók és a termelők által a piacon hozott gazdasági döntések 
alapvető mikrogazdasági meghatározó tényezőit. Emellett megalapozza a mikrogazdasági 
döntéseknek a gazdasági szereplők működésére és következésképpen a gazdaság egészére 
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gyakorolt hatását. Az előadás fontos eleme a különböző piaci struktúrák összehasonlítása, a 
termelési tényezők és a döntéshozatalt alakító tényezők elemzése a közszféra esetében. 

Tartalom: 

1. Keresletelemzés.Fogyasztói választáselmélet.
2. Termelés és költségek.
3. Piaci struktúrák.
4. Kockázatok.
5. A közjavakra vonatkozó döntéshozatal. Költség-haszon elemzés.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények eléréséhez használt 
módszerek? 

U_16_1 A hallgató képes módszereket és eszközöket 
használni a szervezet környezetének leírására 
és elemzésére. 

Brainstorming módszer Gyakorlati 
módszer Kerekasztal módszer 
Szituációs módszer Informatív előadás 
Probléma alapú előadás 

U_3_1 A hallgató a közgazdasági ismereteket a 
szakmai és személyes élet kiválasztott 
területein alkalmazza. 

Brainstorming módszer Gyakorlati 
módszer Kerekasztal módszer 
Szituációs módszer Informatív előadás 
Probléma alapú előadás 

W_3_1 A hallgató elmagyarázza a piac működésére és 
a korlátozott erőforrásokkal való 
gazdálkodásra vonatkozó közgazdasági 
elmélet alapelveit és haladó fogalmait. 

Brainstorming módszer Gyakorlati 
módszer Kerekasztal módszer 
Szituációs módszer Informatív előadás 
Probléma alapú előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

U_16_1 A hallgató képes módszereket és eszközöket 
használni a szervezet környezetének leírására és 
elemzésére. 

Szóbeli felelet Zárt kérdésekből álló 
teszt Szóbeli prezentáció 
Gyakorlati feladat 

U_3_1 A hallgató a közgazdasági ismereteket a szakmai 
és személyes élet kiválasztott területein 
alkalmazza. 

Szóbeli felelet Zárt kérdésekből álló 
teszt Szóbeli prezentáció 
Gyakorlati feladat 

W_3_1 A hallgató elmagyarázza a piac működésére és a 
korlátozott erőforrásokkal való gazdálkodásra 
vonatkozó közgazdasági elmélet alapelveit és 
haladó fogalmait. 

Szóbeli felelet Zárt kérdésekből álló 
teszt Szóbeli prezentáció 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Krugman, P. R., Wells, R. Mikroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Najnowsze 
wydanie dostępne w IBUK Libra 
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Pénzügyi alapismeretek 

Kód: FIN_1_006.100 

Szemeszter: 2 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A pénzügyi alapismeretek minden üzleti vagy közgazdasági kurzus alaptárgya, és előfeltétele 
kell, hogy legyen minden más pénzügyi kurzusnak. A tanfolyam két fő része a pénz 
időértékének kulcsfogalmával és az alapvető pénzügyi kimutatásokkal foglalkozik. Az első rész 
a tanulók számára eszközöket biztosít a pénzforgalmak vagy pénzáramlások jövőbeli és 
jelenértékének kiszámításához, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy összehasonlítsák a 
különböző befektetési javaslatok által különböző időszakokban generált pénzáramlásokat. A 
második rész az alapvető pénzügyi kimutatásokat tekinti át, és a pénzügyi teljesítményt a 
pénzügyi mutatók segítségével értékeli. A tantárgy célja, hogy a pénzügyi alapok témaköreit, 
köztük a matematikai képleteket, valamint a pénzügyi elemzési eszközöket bemutassa, 
amelyek elengedhetetlenek bármely más pénzügyi kurzus tanulmányozásához. Ezért fontos, 
hogy minden alapfogalomban teljes jártasságot szerezzenek a hallgatók. A tantárgy elméletet 
és gyakorlatot is nyújt a hallgatóknak, mivel a kettő kombinációja biztosítja az anyag mély 
megértését. 

Tartalom: 

1. A pénz időértéke (egyszerű, összetett és folyamatos tőkésítés, örökös és időszakos
járadékok).

2. A beruházási projektek jövedelmezőségének értékelése (NPV, IRR).
3. Banki és kereskedelmi hitelek.
4. Pénzügyi kimutatások.
5. Pénzügyi mutatók (jövedelmezőség, likviditás, hatékonyság, adósság).

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_13_1 A hallgató képes a alkalmazni szaktudását és felhasználni a 
szervezet más funkcionális területeivel való együttműködésre 
tipikus szakmai helyzetekben. 

Informatív előadás 
Gyakorlati módszer 
Szituációs módszer 

U_14_1 A hallgató képes elemezni és előrejelezni a kiválasztott 
volumenek és a szervezeti teljesítmény mutatóinak szintjét és 
dinamikáját. 

Informatív előadás 
Gyakorlati módszer 
Szituációs módszer 
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U_5_1 A hallgató képes a szervezetben zajló jelenségek és folyamatok 
megfigyelésére, leírására, elemzésére és értelmezésére, 
alapvető elméleti megközelítések és fogalmak alkalmazásával. 

Informatív előadás 
Gyakorlati módszer 
Szituációs módszer 

W_17_1 A hallgató ismeri a fejlett kutatási módszereket az üzleti élet 
egyes területein: piackutatás, pénzügyi elemzés, 
termékminőségi szint stb. 

Informatív előadás 
Gyakorlati módszer 
Szituációs módszer 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és 
az elért eredmények mértékét? 

U_13_1 A hallgató képes a alkalmazni szaktudását és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel 
való együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

U_14_1 A hallgató képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mutatóinak szintjét és dinamikáját. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

U_5_1 A hallgató képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és 
fogalmak alkalmazásával. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_17_1 A hallgató ismeri a fejlett kutatási módszereket az 
üzleti élet egyes területein: piackutatás, pénzügyi 
elemzés, termékminőségi szint stb. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Red. Czekaj, Jan; Dresler, Zbigniew. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 

A szervezés alapjai 

Kód: BUS_1_011.100 

Szemeszter: 2 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: E 

A tantárgy leírása:  

A környező világ a szervezetek világa, amelyek rendkívül fontos szerepet játszanak a 
társadalmi fejlődésben. Ezek a szervezetek nyitottak környezetükre, amelynek dinamikus 
jellege állandó változásokat okoz magukban a szervezetekben. Ezért fontos megérteni a 
szervezetek működésének módját, jelentőségét és irányítási módszereit. A tantárgy bemutatja 
a kortárs szervezetek összetettségét és sokszínűségét. A tantárgy a szervezés alapfogalmait 
rendszerszemléletű és szituációs megközelítésben tárgyalja, valamint bemutatja a szervezeti 
menedzsment klasszikus és kortárs elméleteit, például a szervezeti játékelméletet és a 
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szervezeti egyensúlyelméletet. A társadalmi és gazdasági életben működő szervezetek 
alapvető formáiról, különös tekintettel a vállalkozásokra, ismereteket ad át. A szervezetek 
modelljei, a szervezetek hatékonyságának és eredményességének fogalmai kerülnek 
megvitatásra. A tantárgy emellett tárgyalja a szervezeteken belüli folyamatokkal kapcsolatos 
kérdéseket, valamint a szervezetek és környezetük közötti kapcsolatot. Az előadások során a 
gazdasági szervezetek társadalmi felelősségvállalása is hangsúlyt kap. A tantárgy tartalmát 
kiegészíti a jövő szervezeteit érintő, kialakulóban lévő trendek bemutatása.  

Tartalom: 

1. A szervezet környezete.
2. Szervezeti erőforrások.
3. Szervezeti kultúra.
4. Társadalmi felelősségvállalás a vállalatokban.
5. Hatékonyság és szervezeti hatékonyság.
6. Egy szervezet életciklusának alakulása.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_5_1 A hallgató képes a szervezetben zajló jelenségek és folyamatok 
megfigyelésére, leírására, elemzésére és értelmezésére, 
alapvető elméleti megközelítések és fogalmak alkalmazásával. 

Esettanulmány 
Konverzációs előadás 
Kerekasztal módszer 

W_12_1 A hallgató magas szinten meghatározza a vállalatok és a 
közszférához tartozó szervezetek alkotó jellemzőit. 

Esettanulmány 
Konverzációs előadás 
Kerekasztal módszer 

W_13_1 A hallgató emelt szinten elmagyarázza a vállalkozáselmélet 
kulcsfogalmait a gazdasági szervezetek kialakulása, működése, 
átalakulása és fejlődése tekintetében. 

Esettanulmány 
Konverzációs előadás 
Kerekasztal módszer 

W_14_1 A hallgató azonosítja és mélyreható elemzésnek veti alá a 
vállalkozás funkcionális területeit és a köztük lévő 
kapcsolatokat, a saját munkakörnyezetében szerzett 
tapasztalataival összefüggésben is. 

Esettanulmány 
Konverzációs előadás 
Kerekasztal módszer 

W_15_1 A hallgató ismeri a szervezeti szerepeket és funkciókat. Esettanulmány 
Konverzációs előadás 
Kerekasztal módszer 

W_16_1 A hallgató elmagyarázza a szervezeti struktúrák és a szervezeti 
szabályok szerepét és jelentőségét a szervezet működésében.. 

Esettanulmány 
Konverzációs előadás 
Kerekasztal módszer 
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Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és az elért 
eredmények mértékét? 

U_5_1 A hallgató képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és 
fogalmak alkalmazásával. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_12_1 A hallgató magas szinten meghatározza a vállalatok és 
a közszférához tartozó szervezetek alkotó jellemzőit. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_13_1 A hallgató emelt szinten elmagyarázza a 
vállalkozáselmélet kulcsfogalmait a gazdasági 
szervezetek kialakulása, működése, átalakulása és 
fejlődése tekintetében. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_14_1 A hallgató azonosítja és mélyreható elemzésnek veti alá 
a vállalkozás funkcionális területeit és a köztük lévő 
kapcsolatokat, a saját munkakörnyezetében szerzett 
tapasztalataival összefüggésben is. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_15_1 A hallgató ismeri a szervezeti szerepeket és funkciókat. Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_16_1 A hallgató elmagyarázza a szervezeti struktúrák és a 
szervezeti szabályok szerepét és jelentőségét a 
szervezet működésében. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Griffin, Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2017 

Információszerzés és a szellemi tulajdon védelme 

Kód: GEN_1_021.100 

Szemeszter: 2 

ECTS: 3 

Órák száma: 30 (előadás: 15, laboratórium: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A kurzus tárgya a szellemi tulajdon védelmének kiválasztott elméleti és gyakorlati kérdései, 
különös tekintettel az információkereséssel kapcsolatos szempontokra. Az elméleti részben a 
szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos alapvető információk kerülnek bemutatásra, 
beleértve a szerzői jog és az iparjogvédelem forrásait, az alany és a tárgy körét, valamint az 
adatbázisok védelmét. A gyakorlati rész elmagyarázza az információs és keresőrendszerek 
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működési elveit, és bemutatja a rendelkezésre álló keresőeszközök lehetőségeit: univerzális és 
specializált, figyelembe véve az új információforrásokat és az internetes kommunikáció új 
formáit.  

Tartalom: 

I. Elméleti rész

1. A szellemi tulajdonjog és annak helye a jogrendszerben.

2. A lengyel szerzői jog eredete és forrásai.

3. A szerzői jog személyes hatálya.

4. A szerzői jog tárgyi hatálya.

5. Szerzői jog.

6. A szerző jogainak korlátozása.

7. Erkölcsi jog.

8. Plágium - a plágium fogalma és lényege, polgári és büntetőjogi felelősség a plágiumért.

9. A személyiségi jogok és a tulajdonjogok megsértéséért való felelősség típusai.

10. További jogkörök típusai, fogalma, jellege.

11. Ipari tulajdonvédelem - általános jellemzők. A Szabadalmi Hivatal felépítése és feladatai.

12. Szabadalmi jog - a találmány fogalma és kategóriái, a szabadalmaztathatóság előfeltételei.

13. Védjegyjog - a védjegyek fogalma, funkciói és típusai, valamint a védjegybejelentési eljárás
Lengyelországban.

14. Ipari formatervezési mintaoltalmi jog - az ipari formatervezési minta
lajstromozhatóságának fogalma és előfeltételei, az ipari formatervezési minta lajstromozására
irányuló eljárás Lengyelországban.

15. Az adatbázisok védelme - az adatbázis fogalma, az adatbázisokhoz fűződő sui generis jog
tárgya és tartalma, az adatbázis védelmének időtartama, az adatbázisok védelme a szerzői
jogokról szóló törvényben.

II. Gyakorlati rész:

1. Bevezetés: A tudományos információ meghatározása. Az információforrások és tipológiájuk.
Az információszerzés elvei és stratégiái, a hitelesség és megbízhatóság követelménye. Szerzői
jog, szabad licencek.

Bibliográfiai-absztrakt és teljes szövegű adatbázisok bemutatása: BN Bases, CEON 
Tudományos Könyvtár, BazEcon in. 
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• Online adatbázisok és források: ARIANTA, Open Book Service és mások.

• Elektronikus könyvek. Ibuk/Libra platform, Academica, ebook/EBSCOhost.

• Közösségi hálózatok: LinkedIn

• Szakdolgozatok/diplomamunkák (kereskedelmi és nyílt hozzáférésű).

2. A Google birodalma.

• Az információkeresés hatékonyságának javítása.

• Tudományos források keresőmotorjai.

3. A WSB-NLU-n elérhető tudományos/multidiszciplináris adatbázisok.

• Országosan engedélyezett adatbázisok: Elsevier, Springer, Science, Nature, Nature, ISI Web of
Science.

• A WSB-NLU könyvtár által előfizetett adatbázisok.

4. Az internet szerepe a kutatási folyamatban, a tudományos kommunikációban és az üzleti
életben:

• univerzális és speciális eszközök, keresési stratégiák (SearchEdu.com, Google Scholar, BASE,
CEON stb.)

• Szakmai és üzleti információk (témaadatbázisok, NGO-információk stb.)

• Subject Gateway - minőség-ellenőrzött források,

• Nyílt hozzáférés - példák (DOJA- Directory of Open Access Journal, Open DOAR, Domain and
Institutional Repositories).

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények eléréséhez 
használt módszerek? 

K_2_1 A hallgató készen áll arra, hogy kritikusan értékelje 
ismereteit és az érzékelt tartalmat. 

Informatív előadás 
Probléma alapú előadás 
Szimulációs módszer 

U_9_1 A hallgató képes megtalálni és kiválasztani a problémák 
elemzéséhez szükséges információkat a szellemi 
tulajdonjoggal összhangban. 

Informatív előadás 
Probléma alapú előadás 
Szimulációs módszer 

W_9_1 A hallgató ismeri az adat- és információszerzés korszerű 
módjait, és ismeri ezen források használatának elveit a 
szellemi tulajdon tiszteletben tartásával. 

Informatív előadás 
Probléma alapú előadás 
Szimulációs módszer 
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Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

K_2_1 A hallgató készen áll arra, hogy kritikusan értékelje 
ismereteit és az érzékelt tartalmat. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

U_9_1 A hallgató képes megtalálni és kiválasztani a 
problémák elemzéséhez szükséges információkat a 
szellemi tulajdonjoggal összhangban. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_9_1 A hallgató ismeri az adat- és információszerzés 
korszerű módjait, és ismeri ezen források 
használatának elveit a szellemi tulajdon tiszteletben 
tartásával. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Joanna Hetman, Podstawy prawa własności intelektualnej, Wydawca: Biblioteka Analiz, 2010. 
Materiały własne Prowadzącego, wykłady umieszczane na bieżąco na platformie CloudA 
Bazy elektroniczne WSB-NLU : http://biblioteka.wsb-nlu.edu.pl/bazyonline.html 
CreativecommonsPolskahttp://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/ 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej  
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 

Statisztika 

Kód: MAT_1_007.100 

Szemeszter: 2 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, laboratórium: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a statisztika alapjaival. A hallgatók 
megismerkednek az alapvető fogalmakkal és elméletekkel. A tantárgy célja továbbá, hogy 
megtanítsa a hallgatóknak, hogyan használják a statisztika által kínált lehetőségeket a 
társadalmi kutatások elvégzésében, különösen a pszichológia és a menedzsment területén. A 
kurzus célja továbbá, hogy a hallgatók megtanulják a statisztikai adatok értelmezését és a 
statisztikai számítási programok alapszintű használatát. 

Tartalom: 

1. Alapvető statisztikai fogalmak.
1. Mintavétel statisztikai felmérésekben.
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2. A tömegjelenségek szerkezetének leíró elemzése.
3. Az információk forrásai és hatóköre a kutatásban.
4. Az előretekintés elemei.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_11_1 A hallgató képes megfelelő statisztikai módszereket és 
eszközöket alkalmazni a döntéshozatali folyamatok 
támogatására. 

Informatív előadás 
Gyakorlati módszer 
Szituációs módszer 

W_11_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az általánosan 
használt statisztikai módszerekről és az adatgyűjtéshez, 
elemzéshez és bemutatáshoz használt informatikai 
eszközökről. 

Informatív előadás 
Gyakorlati módszer 
Szituációs módszer 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

U_11_1 A hallgató képes megfelelő statisztikai módszereket 
és eszközöket alkalmazni a döntéshozatali 
folyamatok támogatására. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_11_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
általánosan használt statisztikai módszerekről és az 
adatgyűjtéshez, elemzéshez és bemutatáshoz 
használt informatikai eszközökről. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Bieńkowska-Lipińska, K., Jagiełło, D., Maj, R. (2010). Rachunek prawdopodobieństwa i 
statystyka. Warszawa: Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO.  

Idegen nyelv /2 

Kód:  

Szemeszter: 2 

ECTS: 3 

Órák száma: 30 (gyakorlat: 15, projekt: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E/bp 

A tantárgy leírása:  

Egy idegen nyelvet középszinten beszélő hallgató:  1. megérti az ismerős témájú egyszerű 
szövegek fő mondanivalóját, beleértve a munkát is, jelen és múlt időben. 2. képes megbirkózni 
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a legtöbb olyan helyzettel, amely olyan helyekre való utazás során adódik, ahol az adott nyelvet 
használják. 3. Egyszerű és összefüggő szövegeket tud készíteni ismerős vagy személyes 
érdeklődési körébe tartozó témákról. 4. képes leírni élményeket, eseményeket, kívánságokat és 
törekvéseket, és tömören kifejezni véleményét és terveit. 

Tartalom: 

5. Jelen idő, a munkakörnyezethez kapcsolódó szókincs.
Múlt idő - beszámoló az eseményekről; a napról.
A jövő kifejezése; szándékok, törekvések, célok, tervek leírása..
Modális igék: kérések, felszólítások, ígéretek.
Véleménynyilvánítás.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_12_1 A hallgatók képesek lesznek hatékonyan kommunikálni lengyelül 
és idegen nyelveken B2 szinten, beleértve a nyilvános beszédet 
és a vitákban való részvételt a szakterminológia használatával. 

Párbeszéd 
Informatív előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és 
az elért eredmények mértékét? 

U_12_1 A hallgatók képesek lesznek hatékonyan kommunikálni 
lengyelül és idegen nyelveken B2 szinten, beleértve a 
nyilvános beszédet és a vitákban való részvételt a 
szakterminológia használatával. 

Zárt kérdésekből álló teszt 
Szóbeli felelet 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Az előadó dokumentumai. 

A jog alapjai 

Kód: GEN_1_020.100 

Szemeszter: 1 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 30) 

A tantárgy értékelésének formája: E 

A tantárgy leírása:  

A tantárgy a jogtudományba való bevezetést és a jogtudomány általános kérdéseit foglalja 
magában. Szisztematikusan mutatja be a jog legfontosabb fogalmait és konstrukcióit, a 
jogrendszer, a jogviszonyok és a jogalanyok ismereteit, valamint a jog keletkezésével, 
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alkalmazásával és érvényességével kapcsolatos témákat és a jogi felelősséggel kapcsolatos 
kérdéseket, beleértve e felelősség elveit és típusait. 

Tartalom: 

1. A jog mint a jogtudomány tárgya.
2. Jogi normák és törvények.
3. A szabályozási aktus és annak szerkezete.
4. A jogrendszer.
5. Jogviszonyok.
6. Jogi személyek.
7. Törvényhozás.
8. A törvény alkalmazása.
9. A jog alkalmazása.
10. Jogi felelősségvállalás.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények eléréséhez 
használt módszerek? 

U_2_1 A hallgató képes értelmezni a társadalomban az egyén és 
a gazdasági szervezetek működését szabályozó 
jogszabályokat 

Pódiumbeszélgetés 
Minta 
Esettanulmány 
Informatív előadás 

W_2_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik a 
társadalomban az egyén és a gazdasági szervezetek 
működését szabályozó jogszabályokról. 

Pódiumbeszélgetés 
Minta 
Esettanulmány 
Informatív előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

U_2_1 A hallgató képes értelmezni a társadalomban az 
egyén és a gazdasági szervezetek működését 
szabályozó jogszabályokat 

Zárt kérdésekből álló teszt 

W_2_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik a 
társadalomban az egyén és a gazdasági 
szervezetek működését szabályozó 
jogszabályokról. 

Zárt kérdésekből álló teszt 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Wojciech Góralczyk (red.), Podstawy prawa, Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, 2009 

Materiały własne 
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Interperszonális kommunikáció 

Kód: GEN_1_018.100 

Szemeszter: 3 

ECTS: 3 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

Az interperszonális kommunikáció az emberi kapcsolatok alapja. Minden társadalmi helyzet 
különböző információk küldésének és fogadásának folyamatával jár. Ez egy olyan 
pszichológiai folyamat, amelynek során az egyén és egy másik személy között információcsere 
zajlik. Ebben a folyamatban alapvető fogalom a kommunikációs kompetencia, amely a magán-, 
szakmai és társadalmi életben való teljes körű működéshez szükséges. Lehetővé teszi a 
hagyományos kommunikációs funkciók betöltését, azaz az információs (a világról való 
beszéd), az expresszív (önmagunk megmutatása), az impresszív (mások befolyásolása), a 
fátikus (kapcsolatteremtés), a metanyelvi (magyarázó), a poétikus (a nyelv esztétikájával 
kapcsolatos) funkciókat. A globalizáció változásai miatt a szabványos funkciókat is 
meghaladja, hogy megfeleljen a kortárs jelenségeknek. Ezért nagy szerepet játszik az új térben, 
olyan folyamatokban, mint például: a felemelkedés, a részvételi demokrácia kiépítése, az 
immateriális tőke létrehozása, a digitális partnerség. Ma is releváns a különböző piaci feltételek 
(tárgyalások, promóciós politikák stb.) esetén. A tantárgy áttekinti a kommunikáció elméletét, a 
kommunikáció típusait, formáit és módszereit, és példákat mutat be a kiválasztott 
kommunikációs viselkedésre.. 

Tartalom: 
1. Az interperszonális kommunikáció fogalma: a társadalmi kommunikáció alapelveinek
embertani alapjai, a kommunikációs folyamat alapvető összetevői, a folyamat jellemzői, a
kommunikáció típusai és formái. A személyes kommunikáció jellemzői: adaptív, holisztikus,
interakciós jellege, valamint egyéni és kulturális eltérései.

2. Az interperszonális kommunikáció és a modern világ kulturális és civilizációs változásai. A
kommunikációnak a posztmodernizmus és a globalizáció trendje által meghatározott jellemzői
és az ebből eredő következmények a kommunikációra nézve az interperszonális kapcsolatok
terében. A kommunikációs kompetencia mint kulcsfogalom.

3. A kommunikáció funkciói. Az impresszív funkció és annak értéke a kommunikációs hatás
elérésében; a meggyőzés és a manipuláció fogalmának meghatározása. Mások
befolyásolásának szabályai és technikái a kommunikációs térben. A kiválasztott manipulatív,
meggyőző, erisztikus és retorikai technikák jellemzői. Az asszertív viselkedés technikái.

4. Szóbeli kommunikáció. Nyelvi eszközök és a kommunikáció hatékonysága és
eredményessége. Az eszközök kiválasztása a kommunikációs partnerre való tekintettel: a
kommunikációs mód igazítása a partner neméhez, iskolázottságához, életkorához és
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személyiségéhez, figyelembe véve a konkrét szituációs körülményeket. A nyelvi viselkedés 
érzelmiesítése a kommunikáció folyamatában. 

5. Nem verbális kommunikáció. A nem verbális kommunikáció eljárásai, jellemzői, módjai: a
kommunikáció e formájának természete, tipológiája és kifejezési eszközei. A nem verbális
kommunikáció kiegészítő funkciója. A kommunikatív gesztusok jellemzői. A szavakon túl - a
test szerepe a kommunikációs hatás elérésében.

6. A kommunikációs folyamat akadályai és azok leküzdése. A kommunikációs folyamatot
akadályozó tényezők, hibás kommunikációs minták, főbb kommunikációs gátak. A testbeszéd
a kommunikációs akadályok leküzdésében.

7. Etika a kommunikációban. A helyes kommunikációt szabályozó savoir-vivre szabályok, pl. a
nyelvi udvariasság és a beszélgetőpartnerek pragmatikai rangja a vállalt kommunikációs
aktusokban (pl. etikettformák közvetlen/közvetett aktusokban, egyenrangú/alárendelt és
felsőbbrendű helyzetben; kapcsolatfelvétel/feloldás); öltözködési szabályok és azok szerepe a
kommunikációban (különböző kontextusok, amelyekben a társadalmi öltözködési szabályok
működnek), különböző kommunikációs stílusok és az illem elve (a használat megfelelősége);
erőszakmentes kommunikáció (a zsiráf és a sakál nyelvének elsajátítása).

8. A kommunikációs magatartás példamutatása: helyzetdiagnózis, elemzés, értékelés, a
hatékony kommunikáció szempontjából, pl. a közszereplők kommunikációs magatartásának
elemzése; tárgyalás (típusok, a folyamat fázisai, technikák, stílusok: soft-kooperatív, kemény-
versengő, érdemi alap); saját részvétel a magán- és nyilvános diskurzus terében (pl.
prezentációk és nyilvános beszédek, vita és meggyőzés, konstruktív érvelés); kommunikáció a
kereskedelmi térben (reklám és egyéb promóciós formák).

9. Az írott szöveg közlése. Alkalmazott szövegek különböző típusai, formájuk, a helyes
szerkesztés elvei, a kommunikációs cél figyelembevételével.

10. Az interperszonális kommunikáció helyes formái; minek kell elősegítenie a szakmai
szerepeket és a megfelelő társadalmi működést - összefoglaló.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

K_1_1 A hallagtó felkészült saját és mások nézeteinek kritikus 
elemzésére, és képes olyan szervezeti kultúrát kialakítani, 
amely elősegíti a kreatív gondolkodást. 

Gyakorlati módszer 
Esettanulmány 
Informatív előadás 
Konverzációs előadás 

U_12_1 A hallgatók képesek lesznek hatékonyan kommunikálni 
lengyelül és idegen nyelveken B2 szinten, beleértve a nyilvános 
beszédet és a vitákban való részvételt a szakterminológia 
használatával. 

Gyakorlati módszer 
Esettanulmány 
Informatív előadás 
Konverzációs előadás 

W_10_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az információs és 
kommunikációs technológia módszereiről és eszközeiről. 

Gyakorlati módszer 
Esettanulmány 
Informatív előadás 
Konverzációs előadás 
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Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és 
az elért eredmények mértékét? 

K_1_1 A hallagtó felkészült saját és mások nézeteinek 
kritikus elemzésére, és képes olyan szervezeti kultúrát 
kialakítani, amely elősegíti a kreatív gondolkodást. 

Nyitott kérdésekből álló teszt 
Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

U_12_1 A hallgatók képesek lesznek hatékonyan 
kommunikálni lengyelül és idegen nyelveken B2 
szinten, beleértve a nyilvános beszédet és a vitákban 
való részvételt a szakterminológia használatával. 

Nyitott kérdésekből álló teszt 
Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

W_10_1 A hallgató fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
információs és kommunikációs technológia 
módszereiről és eszközeiről. 

Nyitott kérdésekből álló teszt 
Zárt kérdésekből álló teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Mosty zamiast murów. Red. Stewart, John . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 
618 s. ISBN 978-83-01-21412-8 

Płuska, Katarzyna. Komunikacja międzyludzka. Słuchaj, mów, obserwuj. Katarzyna Skoczylas-
Płuska, 2018 

Kritikus és kreatív gondolkodás 

Kód: GEN_1_019.100 

Szemeszter: 3 

ECTS: 3 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

Kritikus gondolkodás: a logika követelményeinek nem teljesítéséből és az emberi megismerő 
apparátus gyengeségeiből adódó érvelési tévedések áttekintése. Kreatív gondolkodás: 
áttekintés a nem szabványos megoldások létrehozásának módszereiről. Azon pszichológiai és 
társadalmi okok elemzése, amelyek miatt az emberi kreativitási potenciált nem használják 
ki.Tartalom:  

1. Logika és logikai tévedések.
2. Heurisztikus módszerek és kreativitás.
3. Babona.
4. A megismeréssel kapcsolatos pszichológiai kísérletek áttekintése.
5. Konstruktív kritika: problémamegoldás.
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Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények eléréséhez 
használt módszerek? 

K_1_1 A hallgató/tanuló felkészült saját és mások nézeteinek 
kritikus elemzésére, és képes olyan szervezeti kultúrát 
kialakítani, amely elősegíti a kreatív gondolkodást. 

Gyakorlati módszer. 
Esettanulmány. Informatív 
előadás. Problémaalapú előadás 

U_7_1 A hallgató/tanuló képes összetett és szokatlan 
problémák megfogalmazására és elemzésére, és 
képes megoldásokat tervezni ezekre a problémákra. 

Gyakorlati módszer. Kerekasztal-
módszer. Informatív előadás. 
Problémaalapú előadás 

W_7_1 A hallgató/tanuló magas szinten ismeri és érti a 
problémamegoldás elveit és kritériumait, és ismeri a 
különböző kreatív gondolkodási módszereket. 

Gyakorlati módszer. Informatív 
előadás. Problémaalapú előadás. 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

K_1_1 A hallgató/tanuló felkészült saját és mások 
nézeteinek kritikus elemzésére, és képes olyan 
szervezeti kultúrát kialakítani, amely elősegíti a 
kreatív gondolkodást. 

Nyitott feladat teszt. Zárt feladat 
teszt. Munka. Gyakorlati feladat 

U_7_1 A hallgató/tanuló képes összetett és szokatlan 
problémák megfogalmazására és elemzésére, és 
képes megoldásokat tervezni ezekre a problémákra. 

Nyitott feladat teszt. Zárt feladat 
teszt. Munka. Gyakorlati feladat 

W_7_1 A hallgató/tanuló magas szinten ismeri és érti a 
problémamegoldás elveit és kritériumait, és ismeri a 
különböző kreatív gondolkodási módszereket. 

Nyitott feladat teszt. Zárt feladat 
teszt. Munka. Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Ismeretterjesztő anyagok.  

Marketing alapismeretek 

Kód: MKT_1_004.100 

Szemeszter: 3 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlatok: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A tantárgy megismerteti a hallgatókat az alapvető marketingterminológiával, bemutatja a 
marketingeszközöket és -stratégiákat. Az előadás résztvevői problémamegoldó és 
döntéshozatali készségeket szereznek a marketingpolitika kialakításában, valamint a termék-, 
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ár-, forgalmazás- és promóciómenedzsmentben. Ismereteket halmoznak fel a kortárs 
marketingfogalmakról, és megtanulják, hogyan használják azokat. 

Tartalom: 

1. A marketing lényege, fontossága
2. A szervezet környezete
3. A vállalatok működésének irányai a piacon
4. Marketing eszközök
5. Marketing mix fogalmak
6. Vevő és fogyasztó a piacon, vásárlási folyamat
7. Piaci szegmentáció
8. Ajánlati pozícionálás
9. Marketing kommunikáció
10 . Marketing elemzés
11. Marketing információs rendszer
12. Belső marketing

Tanulmányi eredmények, tanítási módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel való 
együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Panelbeszélgetés. 
Esettanulmány. Előadás 
beszélgetéssel 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Panelbeszélgetés. 
Esettanulmány. Előadás 
beszélgetéssel 

U_5_1 A hallgató/tanuló képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és 
fogalmak alkalmazásával. 

Panelbeszélgetés. 
Esettanulmány. Előadás 
beszélgetéssel 

W_14_1 A tanuló/tanuló azonosítja és mélyreható elemzésnek veti 
alá a vállalat funkcionális területeit és a köztük lévő 
kapcsolatokat, a saját munkakörnyezetében szerzett 
tapasztalataival összefüggésben is. 

Panelbeszélgetés. 
Esettanulmány. Előadás 
beszélgetéssel 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket az 
üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, pénzügyi 
elemzés, termékminőségi szintek stb. 

Panelbeszélgetés. 
Esettanulmány. Előadás 
beszélgetéssel 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és felhasználni 
a szervezet más funkcionális területeivel való együttműködésre 
tipikus szakmai helyzetekben. 

Szóbeli válasz Zárt 
feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a kiválasztott 
volumenek és a szervezeti teljesítmény mérőszámainak szintjét 
és dinamikáját. 

Szóbeli válasz Zárt 
feladat teszt 
Gyakorlati feladat 
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U_5_1 A hallgató/tanuló képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és fogalmak 
alkalmazásával. 

Szóbeli válasz Zárt 
feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_14_1 A hallgató/tanuló azonosítja és mélyreható elemzésnek veti alá a 
vállalat funkcionális területeit és a köztük lévő kapcsolatokat, a 
saját munkakörnyezetében szerzett tapasztalataival 
összefüggésben is. 

Szóbeli válasz Zárt 
feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket az üzleti 
élet meghatározott területein: piackutatás, pénzügyi elemzés, 
termékminőségi szintek stb. 

Szóbeli válasz Zárt 
feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Podstawy marketingu. Red. Czubała, Anna. Warszawa: PWE, 2013 

Pénzügyi számvitel 

Kód: ACC_1_001.100 

Szemeszter: 3 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

Tantárgy leírása:  

Az előadások és gyakorlatok a pénzügyi számvitel elméleti és gyakorlati aspektusait 
mutatják be. A tantárgy bemutatja a jogi alapokat és azok alkalmazását a gazdasági 
események nyilvántartására és a különböző tevékenységek elszámolására. A hallgatók 
megismerkednek az alapvető pénzügyi kimutatásokkal, azok felépítésével, egyes 
elemeivel és jelentőségével, mint a vállalat külső információforrásával. 

Tartalom: 

1. A számvitel funkciói és alapelvei.
2. Lengyel és nemzetközi jogi szabályozás.
3. Pénzügyi kimutatások: mérleg, eredménykimutatás, cash flow.
4. A könyvelés alapelvei
5. A mérleg egyes összetevőinek rögzítése.
6. A pénzügyi eredmény meghatározásának elvei.
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Tanulmányi eredmények, tanítási módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények eléréséhez 
használt módszerek? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel való 
együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Gyakorlati módszer. 
Demonstráció. 
Esettanulmány. Tájékoztató 
előadás 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Gyakorlati módszer. 
Demonstráció. 
Esettanulmány. Tájékoztató 
előadás 

U_15_1 A hallgató /tanuló képes arra, hogy a jogszabályokat és a 
vállalat szabványosított rendszereit (könyvelés, 
egészségvédelem és biztonság stb.) felhasználja konkrét 
intézkedések indoklására. 

Gyakorlati módszer. 
Demonstráció. 
Esettanulmány. Tájékoztató 
előadás 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket az 
üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, pénzügyi 
elemzés, termékminőségi szintek stb. 

Gyakorlati módszer. 
Demonstráció. 
Esettanulmány. Tájékoztató 
előadás 

W_18_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a normák és 
szabványok fontosságát az egyes tevékenységi területeken 
(számviteli szabványok, munkaügyi szabványok, minőségi 
szabványok rendszerei stb.) 

Gyakorlati módszer. 
Demonstráció. 
Esettanulmány. Tájékoztató 
előadás 

Kód Opis efektu Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és ha igen, 
milyen mértékben? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel 
való együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Szóbeli válasz.  Zárt feladat 
teszt . Gyakorlati feladat 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Szóbeli válasz.  Zárt feladat 
teszt . Gyakorlati feladat 

U_15_1 A hallgató/tanuló képes arra, hogy a jogszabályokat és a 
vállalat szabványosított rendszereit (könyvelés, 
egészségvédelem és biztonság stb.) felhasználja 
konkrét intézkedések indoklására. 

Szóbeli válasz.  Zárt feladat 
teszt . Gyakorlati feladat 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket 
az üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, 
pénzügyi elemzés, termékminőségi szintek stb. 

Szóbeli válasz.  Zárt feladat 
teszt . Gyakorlati feladat 

W_18_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a normák 
és szabványok fontosságát az egyes tevékenységi 
területeken (számviteli szabványok, munkaügyi 
szabványok, minőségi szabványok rendszerei stb.) 

Szóbeli válasz.  Zárt feladat 
teszt . Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Podstawy rachunkowości. Red. Nita, Bartłomiej: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, 2015 
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Minőségmenedzsment 

Kód: BUS_1_026.100 

Szemeszter: 4 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

Tantárgy leírása:  

A tantárgy célja, hogy bemutassa a minőség lényegét és a minőségirányítás alapjait. 
Megvitatásra kerülnek a minőségirányítás feladatai, hatóköre és jelentősége egy modern, 
versenyképes vállalkozás működésében. Az esettanulmányok lehetővé teszik a hallgatók 
számára, hogy megismerkedjenek a minőségirányítás elméleti alapjainak gyakorlati 
alkalmazásával. Ez magában foglalja a minőségirányítás fogalmait és funkcióit, a 
minőségirányítás javításának módszereit és eszközeit, a minőségirányítási modelleket és 
rendszereket, valamint ezek értékelésének formáit. Különös figyelmet kap a TQM filozófiája. A 
hallgatók olyan elméleti ismereteket és gyakorlati készségeket szereznek, amelyek lehetővé 
teszik számukra, hogy hatékonyan részt vegyenek a minőségirányítás különböző szakaszaiban 
és területein, valamint a modern minőségirányítási megoldások létrehozásában, bevezetésében 
és fejlesztésében. Az oktatás aktivizáló formái, a csoportmunka és a valós üzleti eseteket 
bemutató esettanulmányok lehetővé teszik, hogy a hallgatók ne csak a tudományos 
tankönyvekből, hanem mindenekelőtt a gyakorlatból és mások személyes tapasztalataiból 
tanulják meg a minőségirányítást, és emellett fejlesszék az interperszonális és 
interdiszciplináris készségeket..  

Tartalom: 

1. A minőségirányítási kérdések fejlődése.
2. A teljes körű minőségirányítás (TQM) koncepciójának feltételezései.
3. A minőségirányítási elvek megvalósítása a vállalkozásokban.
4. A minőségjavítás módszerei és eszközei.
5. A minőségirányítási és minőségjavító rendszerek szabványosítása és tanúsítása.
6. Minőségi költségek.

Tanulási eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel való 
együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Tájékoztató előadás. 
Kerekasztal-módszer . 
Esettanulmány 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a Tájékoztató előadás. 
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kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Kerekasztal-módszer . 
Esettanulmány 

U_15_1 A hallgató/tanuló képes arra, hogy a jogszabályokat és a 
vállalat szabványosított rendszereit (könyvelés, 
egészségvédelem és biztonság stb.) felhasználja konkrét 
intézkedések indoklására. 

Tájékoztató előadás. 
Kerekasztal-módszer . 
Esettanulmány 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket az 
üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, pénzügyi 
elemzés, termékminőségi szintek stb. 

Tájékoztató előadás. 
Kerekasztal-módszer . 
Esettanulmány 

W_18_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a normák és 
szabványok fontosságát az egyes tevékenységi területeken 
(számviteli szabványok, munkaügyi szabványok, minőségi 
szabványok rendszerei stb.) 

Tájékoztató előadás. 
Kerekasztal-módszer . 
Esettanulmány 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és ha igen, 
milyen mértékben? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel 
való együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Zárt feladat teszt. Gyakorlati 
feladat 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Zárt feladat teszt. Gyakorlati 
feladat 

U_15_1 A hallgató/tanuló képes arra, hogy a jogszabályokat és a 
vállalat szabványosított rendszereit (könyvelés, 
egészségvédelem és biztonság stb.) felhasználja 
konkrét intézkedések indoklására. 

Zárt feladat teszt. Gyakorlati 
feladat 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket 
az üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, 
pénzügyi elemzés, termékminőségi szintek stb. 

Zárt feladat teszt. Gyakorlati 
feladat 

W_18_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a normák 
és szabványok fontosságát az egyes tevékenységi 
területeken (számviteli szabványok, munkaügyi 
szabványok, minőségi szabványok rendszerei stb.) 

Zárt feladat teszt. Gyakorlati 
feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Hamrol, Adam. Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2013 
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Projektmenedzsment 

Kód: BUS_1_020.100 

Szemeszter: 4 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, laboratórium: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

Tantárgy leírása:  

A tantárgy az olyan összetett és egyedi vállalkozások sajátosságaival kapcsolatos kérdéseket 
tárgyalja, mint a projektek, amelyek a rutinszerű és ismétlődő tevékenységekhez képest egyre 
fontosabb szerepet kezdenek játszani a modern vállalkozásokban. A tantárgy bemutatja a 
projektfolyamat különböző szakaszait, azaz: a projektvállalások kezdeményezése és tervezése, 
a projektstruktúra felépítése, a projektcsapat toborzása, szervezése és vezetése, a 
projektellenőrzés és a projekt lezárása. Bemutatjuk a projektmenedzserek személyes, 
intézményi és funkcionális problémáit, és megoldási javaslatokat teszünk. Emellett a 
projektportfólió-menedzsment alapelvei is szóba kerülnek. A tantárgy kiegészül a 
projektmenedzsmentben alkalmazott módszerek és technikák alkalmazásával kapcsolatos 
gyakorlati kérdésekkel. A tantárgy gyakorlati dimenzióját hangsúlyozza a kurzus hallgatóinak 
részvétele a Run 4 a Smile projektben, www.bieg.wsb-nlu.edu.pl. 

Tartalom: 
1. Projekt életciklus
2. Projekttervezés
3 A projektcsapat összeállításának folyamata
4. Projektstruktúrák
5. Projektellenőrzés
6. Projektportfólió-kezelés

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 
Kód Eredmények leírása Az eredmények 

eléréséhez használt 
módszerek? 

K_3_1 A hallgató/tanuló készen áll a vállalkozói gondolkodásra és 
cselekvésre, a közérdekű tevékenységek kezdeményezésére, a 
társadalmi kötelezettségek teljesítésére és a társadalmi 
környezetet szolgáló tevékenységek társszervezésére. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

K_4_1 A hallgató/tanuló kész arra, hogy felelősséget vállaljon a 
kollégáknak kiosztott feladatokért. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és felhasználni 
a szervezet más funkcionális területeivel való együttműködésre 
tipikus szakmai helyzetekben. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a kiválasztott 
volumenek és a szervezeti teljesítmény mérőszámainak szintjét 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

http://www.bieg.wsb-nlu.edu.pl/
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és dinamikáját. 
U_17_1 A hallgató/tanuló képes megjósolni egy szervezet tagjainak 

viselkedését, elemezni motivációikat és bizonyos mértékig 
befolyásolni őket. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

U_18_1 A hallgató/tanuló képes együttműködni a szervezetben konkrét 
változásokat bevezető projektekben. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

U_19_1 A hallgató/tanuló képes megtervezni és beosztani a saját idejét, 
illetve a csapatmunkában való részvételét. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

U_22_1 A hallgató/tanuló készen áll arra, hogy megszervezze és 
vezesse a munkacsoportok (projekt, feladat stb.) és szervezetek 
munkáját a munkakörnyezeten belül és kívül 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

U_5_1 A hallgató/tanuló képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és fogalmak 
alkalmazásával. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket az üzleti 
élet meghatározott területein: piackutatás, pénzügyi elemzés, 
termékminőségi szintek stb. 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

W_18_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a normák és 
szabványok fontosságát a tevékenység konkrét területein 
(számviteli szabványok, munkaügyi szabványok, minőségi 
szabványrendszerek stb.). 

Esettanulmány. 
Beszélgetős előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és ha igen, 
milyen mértékben? 

K_3_1 A hallgató/tanuló készen áll a vállalkozói gondolkodásra 
és cselekvésre, a közérdekű tevékenységek 
kezdeményezésére, a társadalmi kötelezettségek 
teljesítésére és a társadalmi környezetet szolgáló 
tevékenységek társszervezésére. 

Gyakorlati feladat 

K_4_1 A hallgató/tanuló kész arra, hogy felelősséget vállaljon a 
kollégáknak kiosztott feladatokért. 

Gyakorlati feladat 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel való 
együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Gyakorlati feladat 

U_17_1 A hallgató/tanuló képes megjósolni egy szervezet 
tagjainak viselkedését, elemezni motivációikat és 
bizonyos mértékig befolyásolni őket. 

Gyakorlati feladat 

U_18_1 A hallgató/tanuló képes együttműködni a szervezetben 
konkrét változásokat bevezető projektekben. 

Esettanulmány 

U_19_1 A hallgató/tanuló képes megtervezni és beosztani a saját 
idejét és a csapatmunkában való részvételét. 

Gyakorlati feladat 

U_22_1 A hallgató/tanuló készen áll arra, hogy megszervezze és 
vezesse a munkacsoportok (projekt, feladat stb.) és 
szervezetek munkáját a munkakörnyezeten belül és kívül. 

Zárt feladat teszt. 
Gyakorlati feladat 

U_5_1 A hallgató/tanuló képes a szervezetben zajló jelenségek Zárt feladat teszt. 
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és folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és 
fogalmak alkalmazásával. 

Gyakorlati feladat 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket az 
üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, pénzügyi 
elemzés, termékminőségi szintek stb. 

Zárt feladat teszt. 
Gyakorlati feladat 

W_18_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a normák 
és szabványok fontosságát az egyes tevékenységi 
területeken (számviteli szabványok, munkaügyi 
szabványok, minőségi szabványok rendszerei stb.) 

Zárt feladat teszt. 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Pawlak, Marek. Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 

Humánerőforrás-menedzsment 

Kód: BUS_1_025.100 

Szemeszter: 4 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: E 

A tantárgy leírása:  

A humánerőforrás-gazdálkodás kérdését a vállalatok és nonprofit szervezetek különböző 
működési feltételeinek összefüggésében mutatja be, amelyekben a személyzeti funkciót látják 
el. Az emberi erőforrások stratégiai jelentőségét figyelembe véve a humánerőforrás-
gazdálkodás céljait a vállalat átfogó céljainak és a foglalkoztatás területén alkalmazott 
szervezeti megoldásoknak a hátterében tárgyalja. A fontosabb személyzeti folyamatokat 
azonosítják és elemzik, valamint a munkavállalók vonzása, értékelése és elbocsátása, a 
kompetenciamenedzsment vagy a béralakítás során alkalmazott kortárs módszereket és 
technikákat. A kurzus a munkaügyi kapcsolatok kialakításával, a személyközi kapcsolatokkal 
és a szervezeti kultúra szerepével kapcsolatos kérdéseket is tárgyalja a munkakörülmények 
alakításában. A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a szervezeten belüli személyzeti 
problémák azonosításának képességét, valamint a megfelelő módszerek és technikák 
alkalmazásának képességét a problémák megoldásához. 

Tartalom: 

1. Az emberi erőforrás menedzsment lényege.
2. A személyzet funkciójának fejlesztése.
3. Személyzeti folyamatok
4. Stratégiai gazdálkodás.
5. Foglalkoztatási tervezés.
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6. A munkavállalók felvétele, áthelyezése és elbocsátása.
7. munkavállalói értékelés.
8. Az emberi erőforrások fejlesztése.
9. A munkavállalók jutalmazása.
10. A személyzet irányítása.
11. Személyzeti politikák és munkaügyi kapcsolatok.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód A tantárgy leírása: Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel való 
együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

U_15_1 A tanuló/tanuló képes arra, hogy a jogszabályokat és a 
vállalat szabványosított rendszereit (könyvelés, 
egészségvédelem és biztonság stb.) felhasználja konkrét 
intézkedések indoklására. 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

U_16_1 A tanuló/tanuló képes módszereket és eszközöket használni 
a szervezet környezetének leírására és elemzésére. 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

U_17_1 A tanuló/tanuló képes megjósolni egy szervezet tagjainak 
viselkedését, elemezni motivációikat és bizonyos mértékig 
befolyásolni őket. 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

W_18_1 A tanuló/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a normák és 
szabványok fontosságát az egyes tevékenységi területeken 
(számviteli szabványok, munkaügyi szabványok, minőségi 
szabványok rendszerei stb.) 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

W_19_1 A tanuló/tanuló értelmezi a motivációelmélet fejlett humán 
fogalmait és megközelítéseit. 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

W_20_1 
A tanuló/tanuló elmagyarázza a szervezeti kultúra fogalmát, 
és bemutatja annak hatását a csoporttevékenységek 
hatékonyságára. 

Informatív előadás 
Szituációs módszer 
Kerekasztal módszer 
Brainstorming módszer 

Kód Eredmények leírása: Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményeket, és az elért 
eredmények mértékét? 
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U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel 
való együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_15_1 A hallgató/tanuló képes arra, hogy a jogszabályokat és 
a vállalat szabványosított rendszereit (könyvelés, 
egészségvédelem és biztonság stb.) felhasználja 
konkrét intézkedések indoklására. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_16_1 A hallgató/tanuló képes módszereket és eszközöket 
használni a szervezet környezetének leírására és 
elemzésére. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_17_1 A hallgató/tanuló képes megjósolni egy szervezet 
tagjainak viselkedését, elemezni motivációikat és 
bizonyos mértékig befolyásolni őket. 

vizsga, esettanulmányok 

W_18_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza és szemlélteti a 
normák és szabványok fontosságát az egyes 
tevékenységi területeken (számviteli szabványok, 
munkaügyi szabványok, minőségi szabványok 
rendszerei stb.) 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_19_1 A hallgató/tanuló értelmezi a motivációelmélet fejlett 
humán fogalmait és megközelítéseit. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_20_1 A tanuló/tanuló elmagyarázza a szervezeti kultúra 
fogalmát, és bemutatja annak hatását a 
csoporttevékenységek hatékonyságára. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Red. Król, Henryk; Ludwiczyński, Antoni. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 

Marketingkutatás 

Kód: MKT_1_001.100 

Szemeszter: 5 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

Azoknak a vállalkozásoknak és intézményeknek, amelyek ügyesen kívánják irányítani 
tevékenységüket, az idők kezdete óta szükségük van megbízható információkra. Az ügyesen 
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megtervezett és végrehajtott marketingkutatás alapvető információkat szolgáltat a vezetők 
számára, így minimalizálva a kockázatokat az üzleti tevékenységekben.  A tanfolyam 
megismerteti a résztvevőket a marketingkutatás tervezésével kapcsolatos kérdésekkel, és 
képzést nyújt az e területen szerzett készségeikhez. A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy 
részt vegyenek a vállalkozások által megrendelt tényleges kutatásokban. 

Tartalom: 

1. a marketingkutatás lényege
• marketingkutatás -fogalommeghatározások, a marketingkutatás típusai:
• a piac mint a marketingkutatás tárgya;
• marketingkutatási eljárás;
• marketingkutatási projekt;
2. marketingkutatási módszerek és technikák:
• felmérési technikák;
• interjútechnikák;
• projektív technikák;
• heurisztikus technikák;
3. Kutatási minta:
• a kutatási mintavétel szakaszai - meghatározások;
• kutatási mintavételi módszerek;
• a kutatási minta mérete;
4. Mérés a marketingkutatásban:
• mérési skálák;
• kutatási eszközök;
• kérdőív felépítése;
5. Elemzés és következtetés a marketingkutatásban:
• mennyiségi és minőségi adatok elemzése;
• a kutatási eredmények értelmezése;
• kutatási jelentés.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód A tantárgy leírása: Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel való 
együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Gyakorlati módszer 
Informatív előadás 
Problémaalapú előadás 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Gyakorlati módszer 
Informatív előadás 
Problémaalapú előadás 

W_11_1 A hallgató/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
általánosan használt statisztikai módszerekről és az 
adatgyűjtéshez, elemzéshez és bemutatáshoz használt 
informatikai eszközökről. 

Gyakorlati módszer 
Informatív előadás 
Problémaalapú előadás 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket az 
üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, pénzügyi 

Gyakorlati módszer 
Informatív előadás 
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elemzés, termékminőségi szintek stb. Problémaalapú előadás 

Kód Eredmények leírása: Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és 
az elért eredmények mértékét? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel 
való együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_14_1 A hallgató/tanuló képes elemezni és előrejelezni a 
kiválasztott volumenek és a szervezeti teljesítmény 
mérőszámainak szintjét és dinamikáját. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_11_1 A hallgató/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
általánosan használt statisztikai módszerekről és az 
adatgyűjtéshez, elemzéshez és bemutatáshoz 
használt informatikai eszközökről. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_17_1 A hallgató/tanuló ismeri a fejlett kutatási módszereket 
az üzleti élet meghatározott területein: piackutatás, 
pénzügyi elemzés, termékminőségi szintek stb. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Mazurek-Łopacińska, Krystyna. Badania marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2016 

A szervezeti magatartás 

Kód: BUS_1_017.100 

Szemeszter: 5 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (wykład: 15, projekt: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: Z/E 

A tantárgy leírása:  

A hatékony vezetők egyik fontos jellemzője a jól fejlett szociális kompetencia, amely olyan 
szempontokra vonatkozik, mint a kommunikáció, a csapatépítés, az együttműködést, az 
innovációt és a munkavállalók bevonását elősegítő szervezeti légkör megteremtése. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy ismeretekkel rendelkezzünk a szervezeti környezetben az emberek 
cselekedetei mögött meghúzódó motivációk, valamint az általuk létrehozott kapcsolatok 
dinamikájának és összetettségének megértéséhez.  A szervezeti viselkedés olyan tudományág, 
amely a munkavállalók teljesítményét meghatározó egyéni, csoportos és szervezeti 
mechanizmusokat, valamint ezek kapcsolatát a vállalat hatékonyságával vizsgálja. Fontos 
szempont a változó környezetnek az emberek hozzáállására és elvárásaira gyakorolt hatása. A 
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tantárgy a pszichológia, a szociológia, a politikatudomány, az antropológia és a menedzsment 
ismereteit ötvözi és használja fel. 

Tartalom: 

1. Bevezetés a szervezeti viselkedés elemzésébe.
2. Az egyéni viselkedés kialakulása egy szervezetben.
3. A munkavállalók motivációja és elkötelezettsége.
4. A szervezeten belüli alkalmazottak kommunikációja.
5. Egyéni szocializáció és szervezeti kultúra.
6. Munkavállalói csoportok és csapatok.
7. A vezetés szerepe egy szervezetben.
8. Hatalom és politika a szervezetben.
9. Játékok és etikátlan magatartás egy szervezetben.
10. Konfliktusok és azok megoldási módszerei.
11. Hierarchia és partnerség a szervezetekben.
12. Technológia és a szervezet társadalmi struktúrája.
13. A bizalom fontossága egy szervezetben. Kapcsolati tőke. Társadalmi tőke.
14. A változások társadalmi vonatkozásai a szervezetekben.
15. Sokszínűség és multikulturalizmus a mai szervezetekben.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód A tantárgy leírása: Az eredmények eléréséhez 
használt módszerek 

K_4_1 A hallgató/tanuló kész arra, hogy felelősséget 
vállaljon a kollégáknak kiosztott feladatokért. 

Klasszikusproblémamódszer 
Problémaalapú előadás 

U_17_1 A hallgató/tanuló képes megjósolni egy szervezet 
tagjainak viselkedését, elemezni motivációikat és 
bizonyos mértékig befolyásolni őket. 

Esettanulmány 
Probléma-alapú előadás 

W_20_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza a szervezeti kultúra 
fogalmát, és bemutatja annak hatását a 
csoporttevékenységek hatékonyságára. 

Informatív előadás 

Kód Eredmények leírása: Hogyan fogjuk ellenőrizni, hogy 
elérjük-e az eredményeket, és az 
elért eredmények mértékét? 

K_4_1 A hallgató/tanuló kész arra, hogy felelősséget 
vállaljon a kollégáknak kiosztott feladatokért. 

Zárt feladatteszt 
Gyakorlati feladat 

U_17_1 A hallgató/tanuló képes megjósolni egy szervezet 
tagjainak viselkedését, elemezni motivációikat és 
bizonyos mértékig befolyásolni őket. 

Zárt feladatteszt 
Gyakorlati feladat 

W_20_1 A hallgató/tanuló elmagyarázza a szervezeti 
kultúra fogalmát, és bemutatja annak hatását a 
csoporttevékenységek hatékonyságára. 

T Zárt feladatteszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Gros, Urszula. Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 
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Informatikai rendszerek 

Kód: ICT_1_013.100 

Szemeszter: 4 

ECTS: 6 

Órák száma: 30 (előadás: 15, laboratórium: 15) 

A tantárgy értékelésének formája: E 

A tantárgy leírása:  

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az informatika üzleti menedzsmentben való 
alkalmazásával. Bemutatja a számítógépesítés kérdéseit, bemutatva annak céljait, feltételeit és 
az ezzel járó kockázatokat. A gyakorlati órák célja, hogy a hallgatók gyakorlati kapcsolatba 
kerüljenek az irányítást támogató konkrét informatikai rendszerekkel, és megismerjék azok 
működési elveit. 

Tartalom: 

1. Alapfogalmak (adat, információ, információfeldolgozás, üzleti tárgy).
2. Információs rendszerek (szerkezet, funkciók, tipológia).
3. A számítógépesítés meghatározó tényezői és szervezése.
4. Információs rendszer beszerzése.
5. Információs rendszer bevezetése.
6. Egy információs rendszer kiaknázása.
7. Információs rendszerek a különböző típusú vállalatoknál és intézményeknél.
8. Az üzleti tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó információs rendszerek.
9. A számítógépesítés veszélyei.
10. A számítógépesítés jogi háttere.
11. Informatikai projektek és végrehajtásuk. Projektfázisok és szoftverrendszer-tervezési

modellek.
12. Informatikai rendszertervezés.
13. Egy informatikai rendszer bevezetése és tesztelése.
14. Az információs rendszer gondozása és továbbfejlesztése.



42 

Tanulmányi eredmények, tanítási módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és felhasználni a 
szervezet más funkcionális területeivel való együttműködésre 
tipikus szakmai helyzetekben. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

U_20_1 A hallgató/tanuló képes megfelelő módszereket, elemzési 
eszközöket és információs rendszereket alkalmazni a 
döntéshozatali folyamatok támogatására. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

U_5_1 A hallgató/tanuló képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és fogalmak 
alkalmazásával. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

U_70_1 A hallgató/tanuló képes egy információs rendszer működésének 
elemzésére és a meglévő információs megoldások értékelésére 
azok funkcionális jellemzői alapján, valamint az adott megoldás 
előzetes gazdasági értékelésére. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

U_71_1 A hallgató/tanuló képes megfogalmazni egy egyszerű 
információs rendszer specifikációját a hardver, a rendszerszoftver 
és a funkcionális alkalmazási jellemzők tekintetében. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

W_10_1 A hallgató/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az információs 
és kommunikációs technológia módszereiről és eszközeiről. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

W_25_1 A hallgató/tanuló ismeri és megérti a különböző vállalkozási 
formák létrehozásának és fejlesztésének elveit, valamint ismeri a 
szervezeti struktúrák kialakításának és mintáik megvalósításának 
módszertanát. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

W_62_1 A hallgató/tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezik az 
információs rendszerek életciklusáról. 

Gyakorlati módszer 
Projekt módszer 
Informatív előadás 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményt, és ha igen, 
milyen mértékben? 

U_13_1 A hallgató/tanuló képes a szaktudást alkalmazni és 
felhasználni a szervezet más funkcionális területeivel való 
együttműködésre tipikus szakmai helyzetekben. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_20_1 A hallgató/tanuló képes megfelelő módszereket, elemzési 
eszközöket és információs rendszereket alkalmazni a 
döntéshozatali folyamatok támogatására. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_5_1 A hallgató/tanuló képes a szervezetben zajló jelenségek és 
folyamatok megfigyelésére, leírására, elemzésére és 
értelmezésére, alapvető elméleti megközelítések és 
fogalmak alkalmazásával. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

U_70_1 A hallgató/tanuló képes egy információs rendszer 
működésének elemzésére és a meglévő információs 
megoldások értékelésére azok funkcionális jellemzői 
alapján, valamint az adott megoldás előzetes gazdasági 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 
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értékelésére. 
U_71_1 A hallgató/tanuló képes megfogalmazni egy egyszerű 

információs rendszer specifikációját a hardver, a 
rendszerszoftver és a funkcionális alkalmazási jellemzők 
tekintetében. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_10_1 A tanuló/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
információs és kommunikációs technológia módszereiről 
és eszközeiről. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_25_1 A hallgató/tanuló ismeri és megérti a különböző 
vállalkozási formák létrehozásának és fejlesztésének elveit, 
valamint ismeri a szervezeti struktúrák kialakításának és 
mintáik megvalósításának módszertanát. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

W_62_1 A hallgató/tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezik az 
információs rendszerek életciklusáról. 

Zárt feladat teszt 
Gyakorlati feladat 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Kisielnicki, J. (2014). Zarządzanie i informatyka. Warszawa: Placet. 

Speciális tantárgyak 1-5 

Kód:  

Szemeszter: 3-5 

Szakterület: 

ECTS: 6 

Óraszám 30 (előadás: 15, gyakorlat: 15) 

A tantárgy elvégzésének formája: Z/E 

Tantárgy leírása:  

Tartalom:  

Tanulási eredmények.  

Az egyes tantárgyakhoz rendelt didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák. 

Kód Eredmények leírása 
U_21_1 A hallgató/tanuló képes az elméleti ismeretek alkalmazására a szervezet egy adott 

funkcionális területén, és ezen a területen (a tanult szakirányhoz kapcsolódóan) 
szakemberként tevékenykedik. 

U_23_1 A hallgató/tanuló tudatában van annak, hogy önállóan kell szaktudást és szakmai 
készségeket szereznie és fejlesztenie. 

W_21_1 A hallgató/tanuló szakértelemmel rendelkezik a szervezet egy adott funkcionális 
területén (a tanult szakirányhoz kapcsolódóan). 
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Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Konkrét témákhoz rendelt irodalom. 

Gyakorlat 

Kód: GEN_1_032.100 

Szemeszter: 6 

ECTS: 20 

Órák száma: 900 (projekt: 900) 

A tantárgy értékelésének formája: Z 

Tantárgy leírása:  

A képzési program egyik legfontosabb eleme a hat hónapos szakmai gyakorlat, amelyet a 
gyakorlati profilú tanulmányok során végeznek. A szakmai gyakorlatra 900 órát és 30 ECTS 
kreditet kell biztosítani. Jelentős kiegészítője és továbbfejlesztése az órákon tárgyalt elméleti 
és gyakorlati tartalomnak. A kiválasztott szervezeteknél végzett gyakorlati gyakorlatok során a 
hallgatók ismereteket, készségeket és szociális kompetenciákat fejlesztenek a szervezetek 
előtt álló konkrét problémákkal és kérdésekkel kapcsolatban. A szakmai gyakorlatok a 
munkaerőpiacon is fontos eszköznek számítanak, amikor a diplomások első állásukat keresik. 
Ennek oka, hogy az ilyen gyakornoki képzéseknek köszönhetően a diplomások jobban 
felkészülnek a jövőbeli munkájukra. A szakmai gyakorlatok lebonyolításának módját a szakmai 
gyakorlatra vonatkozó szabályok és előírások szabályozzák.  A hallgatók részt vehetnek 
szakmai gyakorlaton az Egyetem által biztosított szervezetekben, a hallgatók által javasolt 
helyeken (a Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzatban meghatározott szabályok szerint), 
vagy a szakmai gyakorlat helyett - a részképzésben túlnyomórészt - szakmai gyakorlatot is 
kérhetnek (a Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzatban meghatározott szabályok szerint). 

Tartalom: 

1. A hallgatói szakmai gyakorlatok célja:

a) a szakmai gyakorlatra való gyakorlati felkészítés, beleértve a megszerzett ismeretek
szakmai munka során történő felhasználásának képességét,

b) a jövőbeli szakmai munkához szükséges készségek kialakítása, többek között: elemző és
szervezési készségek, csapatmunka, kapcsolatteremtés, tárgyalások vezetése, valamint a
tanulók felkészítése a rájuk bízott feladatokkal kapcsolatos önállóságra és
felelősségvállalásra,

c) a hallgatók megismertetése a szakmai környezet sajátosságaival, a gazdasági és társadalmi
szervezetek, a kormányzati igazgatási szervek, az önkormányzatok és a gazdasági és



45 

társadalmi élet egyéb szervezeti egységeinek működési elveivel, az egyes gazdasági ágak 
ismereteinek elmélyítése, 

d) az egyes munkahelyeken történő nyilvántartás vezetésének technikájával való ismerkedés,

e) a munkaszervezés elveinek, a szervezeti struktúráknak, a hatáskörök megosztásának
megismerése,

f) tapasztalatszerzés, a munkaerőpiacról és a munkahelyen szükséges készségekről szóló
ismeretek megszerzése, valamint önértékelés elvégzése a tanulók készségei tekintetében
annak érdekében, hogy növeljék a munkaerőpiacon való hatékony versenyben való helytállási
képességüket,

g) a hallgatók munkaerő-piaci aktivitásához szükséges feltételek megteremtése.

2. A szakmai gyakorlat további célja lehet az alapképzési projekt céljai szempontjából hasznos
anyagok és adatok gyűjtése.

Tanulmányi eredmények, didaktikai módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez 
használt 
módszerek? 

K_5_1 A hallgató/tanuló tisztában van a szakmai szerepek 
felelősségteljes ellátásával, beleértve a szakmai etika betartását és 
másoktól való megkövetelését. 

Szituációs módszer 
Megfigyelés 
Bemutató 

U_12_1 A hallgatók képesek lesznek hatékonyan kommunikálni lengyelül és 
idegen nyelveken B2 szinten, beleértve a nyilvános beszédet és a 
vitákban való részvételt a szakterminológia használatával. 

Szituációs módszer 
Megfigyelés 
Bemutató 

U_19_1 A hallgató/tanuló képes megtervezni és beosztani a saját idejét és 
a csapatmunkában való részvételét. 

Szituációs módszer 
Megfigyelés 
Bemutató 

U_4_1 A hallgató/tanuló képes a rábízott emberi, anyagi, pénzügyi és 
információs erőforrások hatékony kezelésére összetett és 
szokatlan problémák megoldása érdekében, valamint feladatok 
elvégzésére olyan körülmények között, amelyek nem teljesen 
kiszámíthatóak. 

Szituációs módszer 
Megfigyelés 
Bemutató 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk 
ellenőrizni, hogy elérjük-
e az eredményt, és ha 
igen, milyen mértékben? 

K_5_1 A hallgató/tanuló tisztában van a szakmai szerepek 
felelősségteljes ellátásával, beleértve a szakmai etika 
betartását és másoktól való megkövetelését. 

Jelentés 
Vélemény 

U_12_1 A hallgatók képesek lesznek hatékonyan kommunikálni 
lengyelül és idegen nyelveken B2 szinten, beleértve a 
nyilvános beszédet és a vitákban való részvételt a 
szakterminológia használatával. 

Jelentés 
Vélemény 

U_19_1 A hallgató/tanuló képes megtervezni és beosztani a saját Jelentés 
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idejét és a csapatmunkában való részvételét. Vélemény 
U_4_1 A hallgató/tanuló képes a rábízott emberi, anyagi, pénzügyi 

és információs erőforrások hatékony kezelésére összetett és 
szokatlan problémák megoldása érdekében, valamint 
feladatok elvégzésére olyan körülmények között, amelyek 
nem teljesen kiszámíthatóak. 

Jelentés 
Vélemény 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Regulamin praktyk zawodowych, załącznik nr 8 do Uchwały Senatu WSB-NLU z siedzibą w 
Nowym Sączu nr 07/2018/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie systemu jakości kształcenia 
WSB-NLU. 

Egyetemi tanulmányi projekt 

Kód: GEN_1_029.100 

Szemeszter: 6 

ECTS: 10 

Órák száma: 30 (projekt: 30) 

A tantárgy értékelésének formája: Z 

Tantárgy leírása:  

A hallgató önállóan készít egy projektet, a választható projektek közül választva (a tanulmányi 
területhez kapcsolódóan). A projekt bemutatására az első szakot lezáró diplomavizsga során 
kerül sor. 

Irányelvek: 

Az alapképzési projekt egy gyakorlati kérdés önálló tanulmányozása, amely bemutatja a 
tanulmányok során elért tanulási eredményeket. Meg kell erősítenie a tanulmányok során 
megszerzett kompetenciák ügyes alkalmazását és a kreatív tervezési tevékenységekben rejlő 
lehetőségeik megerősítését. 

Az alapképzési projekt célja eredeti empirikus kutatás végzése a hallgató által választott 
szakterület egy konkrét kérdésében. 

A projektet egyénileg vagy kétfős csapatokban lehet kidolgozni. 

Az alapképzési projekt témájának összhangban kell lennie a tanulmányi területtel és a 
szakirányokkal, eredetinek kell lennie, és nem lehet átfedésben a tanulmányi program más 
tantárgyai keretében értékelt projektekkel és feladatokkal. 

A projekt témáját a hallgató javasolja, és a kijelölt témavezető hagyja jóvá. 
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Az egyetemi projektnek három részből kell állnia: 

1. a koncepció, a kutatási probléma bemutatása, a projekt megvalósításának leírása (a kutatási 
feladat megoldása) 

probléma). a kutatási tárgy rövid leírása; 

2. a kutatás lefolytatásának leírása, az egyes feladatok, a projekt fázisai; 

3. konkrét és általános következtetések. 

Az alapszakos projekt az egyetem szerkesztési követelményeinek megfelelően készül. 

A projektet a CloudA-ban a megfelelő modulban, a Feladatok között kell benyújtani. 
Csoportmunka esetén a projektet a csoport minden tagja benyújtja. 

Tartalom:  

1. A tanulmányok során megszerzett ismeretek bővítése és a használatukhoz szükséges 
készségek fejlesztése. 

2. A jövőbeli szakmai munkához szükséges készségek kialakítása, többek között, de nem 
kizárólagosan: analitikus, szervezési készségek. 

 

Tanulmányi eredmények. Tanítási módszerek és ellenőrzési technikák: 

Kód Eredmények leírása Az eredmények 
eléréséhez használt 
módszerek? 

K_1_1 A hallgató/tanuló felkészült saját és mások nézeteinek 
kritikus elemzésére, és képes olyan szervezeti kultúrát 
kialakítani, amely elősegíti a kreatív gondolkodást. 

A klasszikus 
problémamódszer  
Projekt módszer 

K_84_1 A hallgató/tanuló felkészült arra, hogy felismerje az ismeretek 
fontosságát a kognitív és gyakorlati problémák 
megoldásában, és hogy szakértőkhöz forduljon, ha 
nehézséget okoz egy probléma önálló megoldása. 

A klasszikus 
problémamódszer  
Projekt módszer 

U_10_1 A hallgató/tanuló képes a fejlett IKT megfelelő módszereinek 
és eszközeinek kiválasztására. 

A klasszikus 
problémamódszer  
Projekt módszer 

U_20_1 A hallgató/tanuló képes megfelelő módszereket, elemzési 
eszközöket és információs rendszereket alkalmazni a 
döntéshozatali folyamatok támogatására. 

A klasszikus 
problémamódszer  
Projekt módszer 

U_7_1 A tanuló/tanuló képes összetett és szokatlan problémák 
megfogalmazására és elemzésére, és képes megoldásokat 
tervezni ezekre a problémákra. 

A klasszikus 
problémamódszer  
Projekt módszer 

W_10_1 A hallgató/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
információs és kommunikációs technológia módszereiről és 
eszközeiről. 

A klasszikus 
problémamódszer  
Projekt módszer 

W_11_1 A hallgató/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
általánosan használt statisztikai módszerekről és az 

A klasszikus 
problémamódszer  
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adatgyűjtéshez, elemzéshez és bemutatáshoz használt 
informatikai eszközökről. 

Projekt módszer 

W_9_1 A hallgató/tanuló ismeri az adat- és információszerzés 
korszerű módjait, és ismeri ezen erőforrások használatának 
elveit a szellemi tulajdon tiszteletben tartásával. 

A klasszikus 
problémamódszer 
Projekt módszer 

Kód Eredmények leírása Hogyan fogjuk ellenőrizni, 
hogy elérjük-e az 
eredményt, és ha igen, 
milyen mértékben? 

K_1_1 A hallgató/tanuló felkészült saját és mások nézeteinek 
kritikus elemzésére, és képes olyan szervezeti kultúrát 
kialakítani, amely elősegíti a kreatív gondolkodást. 

Munka 

K_84_1 A hallgató/tanuló felkészült arra, hogy felismerje az 
ismeretek fontosságát a kognitív és gyakorlati problémák 
megoldásában, és hogy szakértőkhöz forduljon, ha 
nehézséget okoz egy probléma önálló megoldása. 

Munka 

U_10_1 A hallgató/tanuló képes a fejlett információs és 
kommunikációs technikák megfelelő módszereinek és 
eszközeinek kiválasztására.. 

Munka 

U_20_1 A hallgató/tanuló képes megfelelő módszereket, elemzési 
eszközöket és információs rendszereket alkalmazni a 
döntéshozatali folyamatok támogatására. 

Munka 

U_7_1 A hallgató/tanuló képes összetett és szokatlan problémák 
megfogalmazására és elemzésére, és képes megoldásokat 
tervezni ezekre a problémákra. 

Munka 

W_10_1 A hallgató/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
információs és kommunikációs technológia módszereiről 
és eszközeiről.. 

Munka 

W_11_1 A hallgató/tanuló fejlett ismeretekkel rendelkezik az 
általánosan használt statisztikai módszerekről és az 
adatgyűjtéshez, elemzéshez és bemutatáshoz használt 
informatikai eszközökről. 

Munka 

W_9_1 A hallgató/tanuló ismeri az adat- és információszerzés 
korszerű módjait, és ismeri ezen erőforrások 
használatának elveit a szellemi tulajdon tiszteletben 
tartásával. 

Munka 

Az ajánlott szakirodalom jegyzéke: 

Standardy bibliograficzne WSB-NLU 

A diplomavizsga kérdései 

Tanulmányi terület: menedzsment, alapképzés (alapdiploma) 

Tantárgyak 

A menedzsment alapjai 
1. Kérjük, vázolja fel az irányítási funkciókat.
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2. Kérjük, sorolja fel és jellemezze a vezetői szerepeket.

3. A csapat döntéshozatali módszerek felvázolása.

4. Kérjük, jellemezze a vezetési stílusokat a Blake és Mouton által kidolgozott vezetési rács
koncepciója szerint.

5. A SMART koncepció elemzése.

A közgazdaságtan alapjai 
1. Ismertesse a piac működését, mint az erőforrások elosztását szabályozó mechanizmust a
gazdaságban az erőforrások szűkössége mellett. Adja meg a kereslet és kínálat fő
meghatározó tényezőit egy példa segítségével.

2. Sorolja fel az állam funkcióit a gazdaságban. Adjon példákat a piaci mechanizmusba való
állami beavatkozásra a hatások leírásával együtt.

3. A gazdaság körforgásos modellje alapján jellemezze a gazdasági tevékenység mérésének fő
módjait a nemzeti számlák fő mérőszámaival együtt.

4. Jellemezze a modern pénzpiacot. Ismertesse a pénzpiac és az infláció/defláció jelensége
közötti kapcsolatot. Milyen hatással van az árszínvonal változása a gazdaságra?

5. Jellemezze a gazdasági növekedés rövid és hosszú távú meghatározó tényezőit. Fordítson
különös figyelmet a munkaügyi tényezőre. A munkaerőpiac jellemzőinek felhasználása.

Bevezetés a pszichológiába 
1. Mi az a pszichológia?

2. Milyen célokat különböztetünk meg a pszichológiában?

3. Immanuel Kant és a temperamentumról szóló munkája.

4. A kortárs pszichológia irányai és egyikük leírása.

5. Maslow piramis: jellemzők.

Bevezetés az emelt szintű matematikába 
1. Adja meg a lineáris egyenletrendszer gazdasági elemzésben való használatának fordítását.
A lineáris egyenletrendszerek megoldásának alapvető módszereinek azonosítása.

2. Adjon példákat a lineáris függvények alkalmazására a gazdasági elemzésben.

3. Magyarázza el a függvény deriváltjának fogalmát. Adjon példákat a derivált alkalmazására a
gazdasági elemzésben.

4. Adjon példákat a mátrixszámítás alkalmazására a gazdasági modellezésben.

5. Mutassa be a Cramer-típusú egyenletrendszerek megoldási módszerét.
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Informatikai eszközök 

1. Magyarázza el a különbséget egy számítógépes program forrás- és futtatható verziója 
között. Mi az összeállítás? A programok mindig lefordítottak? 

2. Definiálja a következő fogalmakat: IP-cím, tartomány, DNS. Mutassa be e fogalmak közötti 
kapcsolatot. Mi a különbség a statikus és a dinamikus IP-címzés között?? 

3. Beszéljen a relációs adatbázis-kezelő rendszer fogalmáról (szerkezet, műveletek). Mi az 
eredménye egy adatbázis-lekérdezésnek (query)? Mi a jelentése? 

4. Mi az a lemeztömb (RAID)? 

5. A szkennelés (grafikus objektumok számítógépbe történő bevitele) során gyakran 
használnak OCR és OMR technikákat? Miből állnak és milyen felhasználási módjuk van? 

A szervezés alapjai 
1.  Kérjük, elemezze a szervezet fogalmát. 

2. Elemezze az életciklus szakaszait L. Greiner szerint. 

3. Kérjük, jellemezze a szervezeti kultúra fogalmát és összetevőit. 

4. Kérjük, írja le a szervezeti rendellenességek megnyilvánulásait. 

5. Kérjük, vázolja fel a hatékonyság és az eredményesség fogalma közötti különbséget. 

Menedzseri közgazdaságtan 
1. Az alapvető piaci struktúrák jellemzése. Az érintett piac bármelyik példáját használja. 

2. Jellemezze a kereslet rugalmasságának fogalmát. Mutassa be a kereslet egyszerű 
árrugalmassága és a költségfelár (árrés) közötti kapcsolatot. 

3. Jellemezze a termelési költségek alapvető kategóriáit rövid és hosszú távon. Ennek 
fényében mutassa be a műszaki és gazdasági optimumra vonatkozó elképzelést. 

4. Vázolja fel a fogyasztói választáselmélet lényegét a határhasznossági kritérium és a 
közömbösség elméletének segítségével. A kockázat jelentőségének magyarázata a 
döntéshozatalban. 

5. Vázolja fel a költség-haszon elemzés lényegét. Hogyan kezeljük az értékelés problémáját a 
közjavak és externáliák esetében. 

A pénzügy alapjai  
1. A pénz időértékének fogalmának megvitatása.  

2. Mi az időszakos járulék és annak gyakorlati alkalmazása?  

3. Mi a teljeshiteldíj-mutató és mire szolgál?  

4. A banki hitel visszafizetésének módszereinek megvitatása. 
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5. A pénzügyi mutatók főbb csoportjainak bemutatása.

Információszerzés és a szellemi tulajdon védelme 
1. Létezik-e szellemi tulajdon, és mik a jellemzői?

2. Mik az erkölcsi jogok és hogyan oszlanak meg?

3. Mi a plágium és mi az általános besorolása?

4. Melyek a szerző gazdasági jogai?

5. Milyen korlátozások vonatkoznak a szerző gazdasági jogaira?

Statisztika 

1. Az adatelemzésben használt alapvető táblázatos és grafikus leíró statisztikai eszközök
ismertetése. Példák az üzleti életben való alkalmazásukra.

2. Az adatelemzés során használt leíró statisztikák alapvető számszerű mérőszámainak
bemutatása. Példák az üzleti életben való alkalmazásukra.

3. Magyarázza el a véletlen változó és a valószínűségi eloszlás fogalmát. Adjon példákat a
diszkrét és folytonos eloszlásokra és azok üzleti alkalmazásaira.

4. A normális eloszlás fogalmának és alapvető tulajdonságainak bemutatása a statisztikában.
Adjon példákat az üzleti életben való alkalmazására.

5. Magyarázza el a statisztikai következtetés fogalmát. Az intervallumbecslés és a statisztikai
hipotézisvizsgálat rövid ismertetése és példák említése.

A marketing alapjai 
1. Kérjük, jellemezze a marketing-mixet.

2. Kérjük, sorolja fel a legfontosabb marketing-mix eszközöket.

3. Kérjük, határozza meg a termékszerkezetet T. Levitt szerint.

4. Kérjük, mutassa be és jellemezze az internetes reklámok típusait.

5. Kérjük, definiálja a marketing fogalmát. Melyek a kortárs megközelítés jellemzői?

Kritikus és kreatív gondolkodás 

1. Kreatív gondolkodás: a 6 kalap - mi ez a megoldáskeresési módszer és milyen előnyei
vannak?

2. Fishbone (Ishikawa-diagram) - mi ez a módszer a menedzsmentben, és mi a célja a
használatának?

3. Milyen előnyei és hátrányai vannak a heurisztikus módszereknek az algoritmusokkal
szemben a különböző problémák megoldása során?
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4. Mi értelme kreatív megoldásokat találni véletlenszerű szavak alapján?

5. Mit jelent az, hogy a racionalitásunk korlátozott? Milyen példák vannak erre?

Interperszonális kommunikáció 
1. Interperszonális kommunikációs funkciók.

2. Meggyőzés és manipuláció az interperszonális kommunikációban.

3. Az emberek befolyásolásának szabályai az interperszonális kommunikációban.

4. Az interperszonális kommunikáció akadályai.

5. Kommunikációs stílusok az interperszonális kommunikációban.

A jog alapjai 

1. Ki a jogi személy és milyen tulajdonságokkal rendelkezik?

2. Mi a közigazgatási jogviszony és mik a főbb jellemzői?

3. Mi a különbség a jogi személy és a magánszemély jogképessége között?

4. Mi az a kiskapu, és milyen formái lehetnek?

5. Milyen jogrendszer létezik Lengyelországban, és melyek annak főbb alapelvei?

Pénzügyi számvitel 

1. Mi az a pénzügyi mérleg?

2. Mi az az eredménykimutatás?

3. Melyek az átfogó számviteli alapelvek? Soroljon fel legalább 3-at, és röviden magyarázza el
őket.

4. Mik az állóeszközök?

5. Magyarázza el az állóeszközök értékcsökkenésének a fogalmát, és adjon példákat az
értékcsökkenési módszerekre.

Projektmenedzsment 

1. A tervezési folyamat fontosságának felvázolása a projektmenedzsmentben.

2. Kérjük, jellemezze a projekt életciklusának szakaszait.

3. Végezzen összehasonlító elemzést a projektmenedzsmentben használt két módszerről: a
Gantt-diagramokról és a CPM-módszerről.

4. A lehetséges konfliktushelyzetek jellemzése a projektcsapatban és a konfliktusmegoldás
megközelítései.
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5. A tervezési struktúrák elemzése. 

Humánerőforrás-menedzsment 

1. Melyek a humánerőforrás-gazdálkodás fő célkitűzései a vállalatoknál/szervezeteknél, és 
hogyan érik el azokat? 

2. Magyarázza el a stratégiai humánerőforrás-menedzsment (stratégiai HRM) lényegét. 

3. Mi a célja és miből áll a munkakör-elemzés? 

4. A munkakörök értékelésének és a vállalaton belüli alkalmazásának megvitatása. 

5. A munkavállalók teljes jutalmazásának koncepciójának megvitatása. 

Minőségmenedzsment 

1. A minőség különböző meghatározásainak megvitatása a termelésben és a 
szolgáltatásokban. 

2. A minőségi költségek fogalmának bevezetése. Adjon meg példákat a minőségi költségek 
különböző kategóriáira. 

3. Sorolja fel a minőségirányítás modern megközelítéseit. Beszélje meg részletesen e 
megközelítések egyikét. 

4. A statisztikai folyamatszabályozás és a folyamatok képességelemzési módszereinek 
alapvető szempontjainak ismertetése. 

5. A minőségellenőrzésben használt öt kiválasztott eszköz megvitatása. 

Szervezeti magatartás 

1. Mi a különbség a vezetők és a menedzserek között? 

2. Mik a "csapatszerepek" és hogyan befolyásolják a csapat dinamikáját? 

3. Bizalom: mennyire fontos a bizalom kiépítése a vezetők és a beosztottak, illetve a 
csapattagok között.? 

4. Hogyan artikulálják a vezetők munkavállaló-központú magatartásukat és döntéseiket? 

5. Hasonlítsa össze a hagyományos munkacsoportok jellemzőit a jó csapatok jellemzőivel. 

Marketingkutatás 
1. A neuromarketing-kutatás, azaz az idegtudományok eszközeivel végzett marketingkutatás 
lehetővé teszi a fogyasztói magatartás elemzését. Soroljon fel min. 3 a marketingkutatásban 
használt idegtudományi eszközök és tárgyalja azok alkalmazását, jelezze, hogy milyen üzleti 
szempontból releváns adatok nyerhetők velük a marketingtevékenységek keretében és azon 
túl? 
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2. A marketingkutatás során a vállalkozások gyakran használnak modern technológiai 
megoldásokat többek között a weboldal felhasználói forgalmának elemzésére. Természetesen 
az információs rendszerek sokkal több lehetőséget kínálnak, de ebben a kérdésben kérjük, 
indokolja meg, hogy a fent leírtak szerint működő információs rendszerek használata mennyire 
fontos a marketingkutatásban. 

3. A marketingkutatás során a vállalkozások gyakran használnak olyan modern technológiai 
megoldásokat, amelyek többek között lehetővé teszik az internetezők közösségi médiában tett 
nyilatkozatainak nyomon követését (a vállalati profilon kívül is). Természetesen az információs 
rendszerek sokkal több lehetőséget kínálnak, de ebben a kérdésben kérjük, indokolja meg, hogy 
a fent leírtak szerint működő információs rendszerek használata mennyire fontos a 
marketingkutatásban. 

4. Annak ellenére, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy a marketingkutatás mennyire fontos 
lehet a vállalati tevékenységekre, különösen a marketingtevékenységekre vonatkozó stratégia 
kialakításában, vannak-e olyan helyzetek, amelyek igazolják a vezetőket, amikor úgy döntenek, 
hogy kihagynak egy olyan lépést, mint a marketingkutatás? Igazolja. 

A marketingkutatás hatékonyságának mérésével összefüggésben két egymást kiegészítő 
megközelítésről beszélünk, a marketingmetrikákról és a marketingmix modellezéséről. Mit 
kínál a két megközelítés egymást kiegészítő alkalmazása és az eredmények szemantikus 
bemutatása? Igazolja. 

Informatikai rendszerek 
1. Tárgyalja egy információs rendszer életciklusát a különböző szakaszok rövid jellemzésével. 

2. Sorolja fel az információs rendszerek rendszergazdájának feladatait. 

3. tárgyalja meg az adatvédelem kérdését egy információs rendszerben. 

4. tárgyalja meg az információs rendszerek megvalósításának alapvető módszereit. 

5. Beszéljék meg a befejezett információs rendszer beszerzésének eljárását. 
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