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A TANTÁRGY TEMATIKÁJA
Tanulmányi hét
Előadás / Gyakorlat
Előadás: Bevezetés, követelmények.
1.
(2016. 09. 05.) Gyakorlat: A gyakorlati munka követelményei, útmutatás.
Hallgatói feladat: Témaválasztás
Előadás: Az etika fogalma, alapvető etikai és üzleti etikai irányzatok
2.
(2016. 09. 12.) Gyakorlat: A tanácsadási esetek etikai szempontú elemzése.
Hallgatói feladat: 3 oldalas kutatási terv készítése, amely tartalmazza
a címet, a dolgozat vázlatát, részletezi a kutatás célját, hipotézisét,
módszertanát és röviden bemutatja a várható eredményeket. (5 pont)
Vállalati társadalmi felelősség a tanácsadásban.
3.
(2016. 09. 19.) Gyakorlat: Az Enron-Andersen-ügy
Hallgatói feladat: Hazai és külföldi szakirodalom-gyűjtés, a
szakirodalmi összefoglaló draft változatának elkészítése (5 pont).
TDK regisztráció határidő: 2016. 09. 20.
Elmarad. Pótlás szükséges.
4.
(2016. 09. 26.) Előadás: Üzleti etikai intézmények
Gyakorlat: Tanácsadás és etika az Enron-Andersen-ügy után
Hallgatói feladat: Szakirodalmi összefoglaló véglegesítése + kutatási
kérdések/hipotézisek, kutatási módszer leírása (10 pont).
Előadás: A tanácsot igénybe vevővel szembeni etikai követelmények
5.
Gyakorlat: A BKV Budapesti Közlekedési Zrt. 2009-ben nyilvánosságra
(2016. 10.03.)
került esete
Hallgatói feladat: Kutatás (5 pont)
Szünet
5.
(2016. 10. 10.)
Előadás: A tanácsadóval szembeni etikai követelmények
6.
Gyakorlat: A Huron Consulting esete és a kapcsolódó külföldi
(2016. 10. 17)
szabályozások
Hallgatói feladat: Kutatás
Szünet
7.
(2016. 10. 24.)
Előadás: Tanácsadói etikai kódexek
8.
(2016. 10. 31.) Gyakorlat: A tanácsadóként (is) működő vállalatok szerepe a jelzálogpiaci
válság kialakulásában; Önkormányzatok és tanácsadóik. Etikai
szempontból érdekes esetek;
Hallgatói feladat: Hallgatói feladat: A kész írott anyag elektronikus
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leadása (vgtkrisz@uni-miskolc.hu) (10 pont); TDK beadási határidő:
2016. 11. 07.
Előadás: Hallgatói prezentáció, zárthelyi dolgozat
Gyakorlat: Konzultáció

TANANYAG
Szegedi K.: Tanácsadási etika. In: Szadai Á.: Vállalati tanácsadás. TÁMOP e-learning-es
tananyag. http://miskolc.infotec.hu/
Üzleti etika a gyakorlatban- etikai intézmények. TÁMOP e-learning-es tananyag.
http://miskolc.infotec.hu/
Az előadások és gyakorlatok anyaga
AJÁNLOTT IRODALOM
Szegedi Krisztina: Üzleti etika. HEFOP tankönyv, 2006.
SZÁMONKÉRÉS MÓDJA
Hallgatói projektmunka (60%) + zárthelyi dolgozat (40%)
Az aláírás megszerzése:
A hallgatói projektmunka és a zárthelyi alapján kapható pontok legalább 60%-ának megszerzése.
A hallgatói projektmunkára kapható pontok feltétele az előírt feladat határidőre történő
teljesítése. Az aláírás pótlása írásbeli beadvánnyal és zárthelyi dolgozattal pótolható.
Feldolgozásra választható témák
1. Bekapcsolódás Tanácsadás etikai kutatásba 1 interjú készítésével vagy szakirodalmi fordítás
feldolgozása a témában.
2. Az üzleti tanácsadás etikai kérdései (Javasolt módszer: interjúkészítés a big 4 és más
tanácsadó cégek egy-egy képviselőjével. Kérdések: Milyen etikátlanságot tapasztalt/hallott a
megrendelők részéről? Milyen etikátlanságról tapasztalt/hallott tanácsadók részéről?
Véleménye szerint hogyan, milyen eszközökkel lehet a tanácsadási szféra etikai színvonalát
növelni?
3. Az Enron-Andersen-ügy hatása a tanácsadó szakmára (Javasolt módszer: interjúkészítés a
big 4 egy-egy képviselőjével.)
4. A pénzügyi tanácsadás etikai kérdései (Javasolt módszer: interjúkészítés pénzügyi
tanácsadással foglalkozó cégek egy-egy képviselőjével)
5. A tanácsadói etikai kódexek (Javasolt módszer: tartalomelemzés + interjúkészítés
Magyarországi Vezetési Tanácsadók Szövetsége egy-egy képviselőjével a 2013-ban
módosított etikai kódex kapcsán)
6. Projekt tanácsadás etikai kérdései (Javasolt módszer: konkrét projekt etikai vonatkozásainak
vizsgálata + interjúkészítés az érintettekkel.)
7. Egyéb, a tematikához illeszkedő téma egyéni javaslat alapján.
Írásbeli beadvány
- Terjedelem: 25-40 oldal, formátum és tartalom a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karának TDK Szabályzatában meghatározottak szerint. http://www2.gtk.uni-miskolc.hu/tdk/
- Javasolt felépítés: Bevezetés (1-2 oldal); Szakirodalmi összefoglaló (10-15 oldal); Kutatási
kérdések/hipotézisek (0,5-1 oldal); Kutatási módszer (3-5 oldal); Elemzés (10-15 oldal)
Következtetések, javaslatok (3-5 oldal); Összefoglalás (1-2 oldal)
- Prezentáció: 15-20 perc
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TDK dolgozat írása esetén jeles (5) érdemjegy megajánlása
Kollokvium: írásbeli vizsga.
60-79 elégséges (2), 70-79 közepes (3), 80-89 jó (4), 90- jeles (5); 80 pont feletti félévi munka
alapján a vizsgajegy megajánlásra kerül. TDK-dolgozat beadása és prezentációja esetén
megajánlott jegy.
Miskolc, 2016. szeptember 5.
Dr. Szegedi Krisztina
tárgyjegyző
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