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V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Logisztikai és szállítmányozási menedzser
szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Logisztikai és szállítmányozási menedzser

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Gazdaságtudományok képzési terület

4.

A felvétel feltétele:
A képzésben azok vehetnek részt, akik
az agrár, a műszaki vagy a gazdaságtudományok
képzési területek bármelyikén
főiskolai vagy BSc. szintű végzettséggel rendelkeznek.

5.

A képzési idő:
2 félév

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek
száma:
60 kredit

7.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek,
megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek,
a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
a) A képzés során elsajátítható kompetenciák:
― Az e szakon végzett logisztikai és szállítmányozási menedzser –
megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik
birtokában – képes vállalati, illetve makroszintű logisztikai
rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére,
megtervezésére és irányítására;
― Képes összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával
megvalósuló fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz
kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális
változatok kiválasztására, irányítására;
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― Képes továbbá az ipari és mezőgazdasági termelési folyamathoz
kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére,
szervezésére, irányítására;
― Képes mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában
van a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival;
― Valamint képes megtalálni a vállalati szervezeti rendszerben a
tevékenységek helyét, és figyelemmel van a jogi környezetből
származó befolyásoló tényezőkre is.

b) A képzés során elsajátítható tudáselemek:
― Vállalkozások gazdaságtana, menedzsment, számviteli és kontrolling,
marketing;
― Szakinformatika, logisztika, szállítmányozás, minőségügy, raktározástechnika, csomagolás-technika.

c) A képzés során megszerezhető ismeretek:
Alapozó ismeretek:
Vállalkozások gazdaságtana, Menedzsment, Számviteli és kontrolling, Számítástechnika,
Marketing, Jogi és biztosítási ismeretek;
Szakma-specifikus tudáselemek:
Szakinformatika, Logisztika, Szállítmányozás, Minőségügy, Raktározás-technika, Nemzetközi
áruforgalmi ismeretek, Csomagolás-technika, illetve mindezek készség szintű ismerete és
alkalmazni tudása.

d) Személyes adottságok, készségek:
Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség,
helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott
hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás,
eredményorientáltság.

e) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben,
tevékenységrendszerben:
A végzett hallgató a tanulmányai során szerzett ismeretei alapján
― alkalmas termelő, szállítmányozási, fuvarozó és logisztikai szolgáltató
cégek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltésére;
― valamint alkalmas vállalkozások gazdasági irányítására.

8.

9.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök
és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek:
Alapozó tárgyak:
19 kredit
Vállalkozások gazdaságtana, Menedzsment,
Számviteli és kontrolling, Számítástechnika,
Marketing, Jogi és biztosítási ismeretek
Szaktárgyak:
31 kredit
Szakinformatika, Logisztika,
Szállítmányozás, Minőségügy, Raktározás
technika, Nemzetközi áruforgalmi
ismeretek, Csomagolástechnika,
Szakdolgozat-készítés és konzultáció
A szakdolgozat kreditértéke:
10 kredit

2

