Mesterképzés(ek) neve
Vizsga típusa
Vizsga megnevezése
Vizsga időtartama
Vizsga lebonyolítása
Vizsga rövid leírása
Vizsgán használható

Ellátásilánc-menedzsment mesterszak magyar nyelven nappali tagozat
Írásbeli
Vállalatgazdaságtan
45 perc
Személyes
Igaz-hamis tesztek és rövid kifejtős kérdések.
nem használható segédeszköz

Javasolt irodalom
Tételek

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. A készüléshez használható a 2020-as és a 2017-es kiadás.

1. A vállalat fogalma, céljai, formái, érintettjei - Üzleti vállalkozás, vállalat. A vállalat céljai: az egyéni és a szervezeti célok. Kettős értékteremtés. A vállalat küldetése. A
vállalati működés érintettjei. Tulajdonos, menedzser, munkavállaló céljaik és kapcsolatuk. Képviseleti probléma. Vállalatkormányzás. A vállalkozások szervezeti formái a
tulajdonlás szempontjából. Egyéni vállalkozás, társaságok, részvénytársaságok jellemzői. A vállalatok alapítása, átalakulása, megszűnése. Vállalatelméletek.
2. A vállalat helye a társadalmi rendszerben - Koordinációs mechanizmusok. Globális gazdaság koordinációja. A piac és a piaci viszonyok. A piacra való be- és kilépés,
a piacra lépés korlátai. Verseny és együttműködés a piacon. Az állam gazdasági szerepe, szerepvállalásának tendenciái napjainkban. Az állami szerepvállalás és a
vállalatok. Az állami vállalatok. A vállalatok társadalmi felelősségvállalása, felelős vállalat koncepció. A helyi közösségek és a vállalatok kapcsolata.
3. A vállalat tevékenységi rendszere
3.2. A marketing - Marketing stratégia: kielégítendő fogyasztói szükségletek (piacszegmentálás, célpiac kiválasztása; pozicionálás), piaci versenystratégia, marketingmix
(termékpolitika, árpolitika, értékesítési utak politikája, kommunikációs politika). Tömeges személyre szabás, kapcsolatmarketing, ügyfélkapcsolat-menedzsment.
3.3. Az innováció - Az innováció tartalma, természete, megjelenési formái. Az innováció környezete. Racionalista és inkrementalista innovációs stratégia. Nyitott
innováció. Innováció a kifejlett és az új vállalatoknál. Innovációval kapcsolatos szervezeti ellenállás. Az innováció folyamata. A termékinnováció folyamata.)
3.4.Az emberi erőforrás menedzsmentje - A munkaerő-gazdálkodás fő tevékenységkörei. A munkaerő-gazdálkodás környezeti tényezői. Az emberi erőforrás
felértékelődése, differenciálódása. Az emberierőforrás-gazdálkodás stratégiája.
3.5. Az információ és a tudás menedzsmentje - A tudás fogalma, fajtái, jellemzői. Egyéni és szervezeti tudás. A tudás átadásának, koordinálásának módjai.
Tudásmenedzsment. Az információ természete - problémamegoldás, döntés, információ. A vállalati információs rendszerek, számviteli információrendszer,
vállalatvezetési információrendszer, kontrolling rendszer. Az elektronikus üzletvitel és kereskedelem.
3.6. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje - A termelés és a szolgáltatás típusai. A termelési stratégia. Termeléstervezés. A logisztikai rendszer és szerkezete. A
logisztikai stratégia. A készletgazdálkodás. A karcsú értékfolyam, az „éppen időben” elv.
3.7. Vállalati pénzügyek - A befektetők és motivációik. A vállalat értéke. A vállalat pénzügyi stratégiája. Befektetési stratégia, tőkeköltségvetés. Finanszírozási stratégia,
finanszírozási alapelvek, forrásösszetétel, eszközök és források összhangja, likviditás, finanszírozási formák. A pénzügyi kimutatások és a pénzügyi elemzés.
4. A vállalat stratégiája - A stratégia szerepe és tartalma. Értéklánc, ellátási lánc. Az üzleti modell. A vállalati stratégia szintjei. Iparágelemzés (Porter öt erő modell).
Alapvető versenystratégiák. A stratégia megközelítései. A stratégiai menedzsment folyamata. A stratégia kialakítása, a működési kör, a versenyhelyzet és a szinergia.
PESTEL elemzés. SWOT elemzés. A stratégia megvalósítás és visszacsatolások.

Mintafeladatsor
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Ellátásilánc-menedzsment mesterszak magyar nyelven nappali tagozat
Szóbeli
Szakmai és motivációs beszélgetés
15 perc
Online
nem használható segédeszköz
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Javasolt irodalom
Tételek
1. Mutassa be a vállalat értékteremtő folyamatának és a vállalati logisztikai rendszernek a felépítését! Mi a kapcsolat a két koncepció között? 1./ 391-396.o.
2. Mi a benchmarking? Milyen fajtái vannak? Miért nem tekinthető önálló folyamatfejlesztési típusnak? 3./ 83-84.o.
3. Definiálja a vevői érték fogalmát és mutassa be felépítését! 3./39-40.o.
4. Mutassa be a termékminőség felépítését és elemeit! 2. /307-310.o.
5. Mi a teljes költség koncepció? Hozzon rá példákat is! 3. /44-46.o.
6. Mutassa be a válasz alapú és az előrejelzés alapú működés közötti eltérés lényegét, és mondjon példákat arra, hogy az hol helyezkedik el egy vállalat értékteremtő
folyamatában! 3. / 184-187.o.
7. Hasonlítsa össze az MRP I. és a DRP működését! Mutassa be a közöttük levő kapcsolatot! 2. /165-167.o.
8. Mutassa be a technológia és termékjellemzők kapcsolatát, és sorolja fel a legjellemzőbb termelési folyamattípusokat! 2. /83-87.o.
9. Részletesen mutassa be az alapvető készletezési mechanizmusokat! 3. /204-205.o.
10. Mutassa be a gazdaságos rendelési mennyiség modelljét! Milyen költségek ismeretére van szükség, hogy a modell használható legyen? Milyen feltételei vannak a
modellnek? 3./ 205-207.o.
11. Ismertesse az ABC elemzés módszertanát és a készletezési folyamat teljesítménymutatóit! 3./ 207-210.o.
12. Mutassa be a darabáru raktározás esetében használt fő tárolási és anyagmozgatási rendszereket! 3./ 131-134. o.
13. Mi a különbség a fuvarozás és a szállítmányozás között? 4./ 109-120.o.
14. Sorolja fel a klasszikus szállítási módokat! Hasonlítson össze ezek közül kettőt minél több releváns dimenzió mentén! 2./ 243-246.o.
15. Milyen minőségköltségeket ismer? Hogyan befolyásolják egymást ezek a költségek? 2./ 327-328.o.
Mintafeladatsor
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