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Előadás / Gyakorlat
Bevezetés, követelmények, csoportbeosztás.
1.
(2016. 09. 05.) Az üzleti etika kialakulása, alapkérdései, fő irányzatai
Etikai alapfogalmak. A gazdaság és az erkölcs kapcsolata
2.
(2016. 09. 12.)
A vállalati társadalmi felelősség megjelenése a vállalati gyakorlatban. A
3.
(2016. 09. 19.) vállalati etika kialakulása és irányzatai.
TDK jelentkezési határidő: 2016. szeptember 20.
Elmarad. Pótlás: 2016. 09. 14. szerda, 12.00 -14.00
4.
(2016. 09. 26.)
Erkölcsös menedzsment. Etikus vállalati stratégia. Stakeholder
5.
management.
(2016. 10.03.)
Etikus vállalati kultúra. Az üzleti etika intézményesülése. Erkölcsileg
5.
(2016. 10. 10.) tudatos fogyasztók, befektetők, keretfeltételek.
A fogyasztókkal, a tulajdonosokkal és az alkalmazottakkal kapcsolatos
6.
etikai kérdések (1, 2. hallgatói prezentáció)
(2016. 10. 17)
A beszállítókkal, a kormányzattal és a versenytársakkal kapcsolatos etikai
7.
(2016. 10. 24.) kérdések (3. és 4. hallgatói prezentáció)
Szünet
8.
(2016. 10. 31.)
A helyi közösséggel, a természeti környezettel valamint a nemzetközi
10.
(2016. 11. 07.) etikai kérdések (5. és 6. hallgatói prezentáció)
TDK beadási határidő: 2016. november 7.
A z építőipar, a közigazgatás és az olajipar etikai kérdései (7. és 8.
11.
(2016. 11. 14.) hallgatói prezentáció)
Az egészségügy, a pénzügyi szektor és kereskedelem etikai kérdései. (9.
12.
(2016. 11. 21.) és 10. hallgatói prezentáció)
Vállalati esettanulmányok
13.
(2016. 11. 28.) Írásbeli beadvány beküldése a vgtkrisz@uni-miskolc.hu címre.
14.
Zárthelyi dolgozat
(2016. 12. 05.) Elővizsga
TANANYAG:
 Szegedi Krisztina: Üzleti etika (2006). HEFOP tankönyv (244 p) ISBN 978-963-394-6824. A Gazdálkodástani Intézet honlapjáról letölthető.
 Üzleti etika a gyakorlatban- etikai intézmények. TÁMOP e-learning-es tananyag.
http://miskolc.infotec.hu/

 Az előadások és gyakorlatok anyaga
FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK:
Egy üzleti etikai téma feldolgozása. Hallgatói prezentáció a megadott témakörben, 25 perc.
Írásbeli beadvány 20-25 oldal a TDK szabályzat szerinti követelményekkel, pontos,
lábjegyzetes hivatkozással! (Javasolt felépítés: a témához tartozó fogalmak tisztázása,
elméleti összefüggései külföldi és magyar tudományos szakirodalom alapján (4-5 oldal),
aktuális nemzetközi és hazai statisztikai adatok (ha releváns) (0,5-1 oldal), nemzetközi
vállalati pozitív és negatív példák (8-10), magyar pozitív és negatív vállalati példák (8-10
oldal).
Hallgatói prezentációra kapható:
Írásbeli munkára kapható pont:
Zárthelyi dolgozatra kapható:
Összesen:

30 pont
30 pont
40 pont
100 pont

Az aláírás feltétele: 60 pont megszerzése. Aláíráspótlás pótzárthelyivel lehetséges.
TDK dolgozat beadása és prezentálása esetén a vizsgajegy megajánlásra kerül. TDK
regisztráció határideje: 2016. 09. 20.; a dolgozat beadásának határideje: 2016. 11. 07.
További információk: http://www2.gtk.uni-miskolc.hu/tdk/
Ajánlott TDK témák
- A vállalati etikai intézmények külföldi, illetve hazai gyakorlata
- Az etikus fogyasztás tendenciái
- Az etikus befektetés tendenciái
- A vállalati társadalmi felelősségvállalás hazai és külföldi gyakorlata
- A közgazdász hallgatók etikai érzékenysége
- A vállalati vezetők etikai érzékenysége
- A társadalmi vállalkozások jövőbeni perspektívái
- Női vezetői kvótarendszer
- Egyéb, egyeztetés alapján
A VIZSGA MÓDJA:
80 pont feletti félévi teljesítmény felett megajánlott jegy.
Írásbeli vizsga: 60 ponttól- elégséges (2),70 ponttól –közepes (3), 80 ponttól – jó (4), 90
ponttól – jeles (5)

Miskolc, 2016. szeptember 9.
Dr. Szegedi Krisztina
tárgyjegyző
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