A komplex vizsgára történő felkészülést segítő kérdések/témakörök tárgyanként
Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés
1.
Pénzügyi teljesítménymérés (célja, tartalma, érintettjei). A pénzügyi kimutatások
szerepe az üzleti teljesítmény megítélésében.
2.

A cégteljesítmény mérésének hagyományos pénzügyi viszonyszámai.

3.

A mutatószámok összefüggésrendszere. A fenntartható növekedés üteme.

4.

Vállalatminősítés többváltozós statisztikai módszerekkel.

5.

Értékközpontú teljesítménymérés

6.

A csődelőrejelzés módszertana

7.

A csődelőrejelzés fejlődéstörténete

Stratégiai menedzsment
1.

A stratégiai gondolkodás fejlődése a paradigmák változásának tükrében.

2.

Michael Porter munkássága a stratégiai menedzsmentben.

3.
A vállalkozások erőforrás és képesség alapú stratégiájának indokoltsága és lényegi
elemei.
4.

A stratégiai tervezés racionális folyamata és módszertani háttere.

5.

A stratégiai célrendszert meghatározó érdekviszonyok, kiindulási pontok.

6.

Növekedési stratégiák, siker és kudarc tényezők.

7.

A stratégia megvalósításának legfontosabb eszközei.

Szervezeti projektvezetés
1.

Projektek szerepe a szervezetben

2.

Projektek behatárolása és időtervezése

3.

A projektek irányítása

4.

A projektszervezetek és a projektvezetők szerepének ismertetése

5.

A szűkebb értelemben vett projektteljesítési stratégia szerepe

6.
A tágabb értelemben vett projektteljesítési stratégia szerepe és a projektmarketing külső
értelmezése

7.
A szervezetek projektvezetési képességének értékelése és a standardok szerepe a
projektvezetésben
Vállalkozás- innováció
1.

Az innováció fogalomkörének ismeretei

2.

Innovációs stratégiák. Innováció és a piacfejlődés életciklusa

3.

Technológia menedzsment

4.

Termék/szolgáltatás innováció, életgörbék, életciklus politikák

5.

Beruházás

6.

Az innováció finanszírozásának forrásai

7.

Az innováció tervezése

Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák
1.

A bankhitelek alapvető típusai, és jellemzői.

2.
A vállalati hitel kondícióit (hitelösszeg, ár, fedezetigény) meghatározó banki elemzési
módszerek.
3.

A pénzügyi lízing és az operatív lízing közös sajátosságai és különbségei.

4.

A pénzügyi lízing fajtái és azok jellemzői.

5.
A projektfinanszírozás alapvető jellemzői és eltérése a hagyományos banki hitel-jellegű
finanszírozástól.
6.
Mutatók, amelyek a hitelező szemszögéből elemzik a projekt kockázatát. A
projektszponzor szemszögéből a projekt jövedelmezőségét elemző mutatók.
7.
Szerződések, amelyekkel mérsékelhetők egy projektfinanszírozási ügylet során a projekt
különböző kockázatai.

[1] A végzős hallgatók a záróvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel elsősorban a
szakszeminárium-vezetőikhez forduljanak, de indokolt esetben konzultálhatnak a
szakvezetővel is.

