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3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:   

4. A tantárgy előadója:  

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Baranyai Gábor   

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:  

- a tantárgy erős analitikai képességeket feltételez a hallgatóktól, 

- előzetes alapfokú gazdasági ismeretek, 

- Excel, Powerpoint ismeretek, 

6. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend: ---- 

7. A tantárgy célkitűzése: 

Gyakorlati gazdasági ismereteket nyújtani a hallgatók számára a vegyipari 

vállalkozások gazdaságosságával és egyéb üzleti megfontolásaival kapcsolatban: 

- a vegyipari vállalkozás gazdaságosságának elemzése, 

- új vállalkozás létrehozása és finanszírozása, 

- üzleti tervezés, 

- finanszírozási alternatívák és azok sajátosságai, 

- pénzügyi kontrol, 

témakörökben. Fő célkitűzése a tantárgynak – azon túlmenően, hogy a műszaki 

folyamtok kiegészítéseképpen a folyamatok mögöttes gazdasági folyamatait is 



megértsék és elemezni tudják a hallgatók – hogy a hallgatókat önálló 

kezdeményezőkészségre, vállalkozások tervezésére és elindítására ösztönözze. 

8. A tantárgy tematikája: 

- A gazdasági elemzés és kontrol szerepe, 

- Pénzügyi terv készítése és elemzése, 

- Új vállalkozás létrehozása – a vállalkozás folyamata, 

- A vállalkozó vezető, 

- Üzleti terv készítése és prezentációja, 

- Finaszírozási igény meghatározása 

- Finanszírozási struktúra 

- Átláthatóság és üzleti etika 

 

9. A tantárgy oktatásának módja: előadás, csoportos és egyéni feladatok 

megoldása, prezentáció 

10. Követelmények 

Részvétel az órákon, kiadott feladatok megoldása. 

Értékelés: 60% - egyéni és csoportos házi feladatok 

  40% - órai aktivitás 

11. Pótlási lehetőségek 

Folyamatosan. 

12. Konzultációs lehetőségek 

 A hallgatók folyamatos kapcsolatban kell, hogy legyenek az óraadóval a 

kurzus folyamán a kiadott feladatok elkészítésével kapcsolatban 

(elsősorban interneten). Csoportos konzultációra lehetőség van, a hallgatók 

igényei alapján. 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

 Cikkek, kiadott anyagok. 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:  

Részvétel az órákon, egyéni feladatok megoldása, 10*2 óra 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Baranyai Gábor   
 

 

 


