TANTÁRGYI ADATLAP
1. A tantárgy kódja: PHGI_INFOMEN
2. Doktori program: Gazdaságinformatika
3. A tantárgy megnevezése (magyarul): Információmenedzsment
4. A tantárgy neve (angolul): Information Management
5. A tanóra száma: 2+2
6. Kreditérték: 6
7. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
8. Az oktatás nyelve: magyar
9. Előtanulmányi kötelezettségek: 10. A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
11. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve: Információrendszerek Tanszék
12. A tantárgyfelelős neve: Dr. Gábor András
13. A tantárgy szakmai tartalma (kb. fél oldalban):
A tárgy bevezető jelleggel és átfogóan tárgyalja mindazokat az ismereteket, amelyek a szervezeti (vállalati)
információrendszerek tervezéséhez, létrehozásához és müködtetéséhez szükségesek. Cél az, hogy a későbbi
tanulmányok során megismert részletes technikákat, technológiákat megfelelő keretbe tudják a hallgatók
illeszteni, illetve megértsék az információrendszerek és azt befoglaló üzleti, vállalati, szervezeti működési
logika különbségeit, egymásba való leképezés főbb törvényszerűségeit, szabályait. Tematikája szerint először
a vállalati architektúra főbb irányaival, elemeivel ismerkednek meg, majd tárgyaljuk a számítástechnikai és az
információ architektúra részleteit. Ez utóbbiban részletesen megvizsgáljuk az információrendszer egyes
specifikus szintjeit (tranzakció-feldolgozás, operatív működés, döntéstámogatás, csoportmunka, stb.), míg az
előbbiben főleg az adat-értéklánchoz kapcsolódó technológiák magasszintű áttekintésére kerül sor. Az
információ menedzsment specifikus témakörei a stratégiatervezéstől kezdve érintik a folyamat-, tudás-,
teljesítmény-, szolgáltatás-, kockázat-, projekt- és szellemi tőke menedzsmenten keresztül a biztonság és
bizalom kérdéseit. Ezt a részt az IT audit áttekintése zárja. Végül a szabályozási kérdések rövid összefoglalása
zárja a tematikát.
14. Évközi tanulmányi követelmények:
A hallgatók néhány bevezető előadás után választásuk szerint egy-egy részterületet önállóan feldolgoznak és
a többiek okulására a foglalkozásokon előadják.
15. Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Az értékelés módszere:
Az értékelés az órai aktivitás (40%) és az önálló részfeladat megoldására (60%) épül.
16. Irodalomjegyzék:
Előadásvázlatok, az e-learning repository-ba feltöltött aktuális cikkek, különös tekintettel:
1) Leveraging business process management and six sigma in process improvement initiatives
2) Process Innovation and Corporate Agility
3) The Role of Business Intelligence in Business Performance Management

4)
5)
6)
7)

The Fusion of Process and Knowledge Management
Workshop on Process-oriented Information Systems in Healthcare
Towards an Understanding of the Business Process Analyst
BPM and Workflow

17. A tantárgy oktatói: Dr. Gábor András
18. A tantárgy órarendi beosztása: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

