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Félévközi jegy

A tananyag
Oktatási cél: A tantárgy célja logisztikai rendszerek működtetésének megismertetése, anyagmozgató gépek
üzemeltetési feltételeinek létrehozása, fenntartása.

Ütemezés:
Oktatási hét

Témakör
Mikro- és makrologisztikai rendszerek tagozódása, logisztika a vállalati információs
rendszerben
A vállalati logisztika stratégiai céljai. A vállalati logisztika gyenge pontjai, feladatai,
anyagmozgatási rendszerek kiválasztásának elvei.

1.-2.
3.-4.

5.-6.

Beszerzési folyamatok, RST folyamatok, gyártási típusok

7.-8.

Árumozgató eszközök, raktározástechnológia, szállítóeszközök csoportosítása, szállítandó
anyag tulajdonságai.

9.-10.

Anyagmozgatás tervezésének folyamata. Tervezéssel, ill. a dokumentálásnál alkalmazható
grafikus szemléltetési módszerek. Targoncák, emelőgépek.

11.-12.
13.-14.

ZH
POT ZH
Gyakorlatok témakörei
feladatok megoldása

Oktatási hét
(konzultáció)
13.-14.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb)
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)

Zárthelyi dolgozat
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai

A ZH írása oktatási órán történik. A pótlási lehetőség a szorgalmi időszakban az utolsó órán.
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza.
A gyakorlatokon és az előadásokon kötelező a részvétel.
A szorgalmi időszakban, a fenti ütemezésben feltüntetett időpontokban és formában, az évközi jegy követelményeit
pótolhatja az a hallgató, aki a mindkét zárthelyi dolgozatát megírta*, vagy orvosilag igazoltan volt távol a számonkérésről.
Pótlási lehetőség az utolsó gyakorlati héten.
* A névvel ellátott, üresen beadott dolgozati lap nem számít megírásnak.
A szorgalmi időszakban, a fenti ütemezésben feltüntetett időpontokban és formában, az évközi jegy követelményeit
pótolhatja az a hallgató, aki a zárthelyi dolgozatát megírta, vagy igazoltan volt távol a számonkérésről.
Letiltva bejegyzést kap az a hallgató, aki sem a zárthelyi dolgozatot, sem annak pótlását nem írta meg.
Elégtelen bejegyzést kap az a hallgató, akinél az eredmény nem éri el az elégséges szintet.
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