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1. Ismertesse a Program megval6sitasanak menetet, irja Ie a vegrehajtas egyes
lepeseit es csatolja a vegrehajtas soran keletkezett fontosabb dokumentumokat!
Sorolja fel a Program megval6sitasaban kozremukod6ket (a Kedvezmenyezett
reszer61 vagy megbizasa alapjan)!

A program vegrehajtasat, amely elektronikusan hozzaferhet6 tananyagok kidolgozasat tUzte
ki celul az ELTE altai 2008. szeptembereben indltott Alkalmazott kazgazdasagtan SA szak
(ELTECON) at tantargyahoz, harom fazisban kepzeljuk el:

1. Az els6 fazis az egyes erintett tantargyak egymashoz es a kepzesen szerepl6 tabbi
tantargyhoz val6 illeszteset, szakmai es pedag6giai szempontok alapjan torten6
asszehangolasat jelenti. Ennek megval6sftasa els6sorban szakmai egyeztetesek es
vitak sorozatanak rendezeset jelenti az erintett tantargyak leend6 oktat6i, illetve
tananyagkeszft6i, a tabbi tantargy oktat6ja es az ELTECON program szakmai
tanacsad6 testulet reszvetelevel.

2. A masodik fazis a konkret ppt, illetve pdf formatumu elektronikus tananyagok
elkeszfteset jelenti az els6 fazisban tarten6 megegyezesek alapjan. Ebben a fazisban
keszul el a programgazda (ELTE Kazgazdasagtudomanyi Tanszek) honlapjanak
felujitott valtozata, amely lehet6ve teszi majd, hogy az elkeszult tananyagokat
elektronikus formaban a hallgat6k es mas erdekl6d6k szamara elerhet6ve tegyuk,
valamint hogy a kes6bbiekben az oktat6k, felhasznal6barat felulet segftsegevel, a
tananyagokat kiegeszfthessek.

3. A harmadik fazis egyreszt az elkeszult tananyagok (nyers valtozatanak) ujabb
szakmai egyeztetesre es vitara bocsatasat jelenti. Masreszt magaba foglalja a
szakmai tanacsad6k, valamint a tanszek tabbi oktat6ja altai velemenyezett anyagok
szukseges m6dositasainak elvegzeset.

Az els6 fazis lezarult, a szakmai vita kat lebonyolftottuk. Ennek eredmenyekeppen
elkeszultek az egyes tantargyak reszletes tematikai, amelyet a kepzes asszes tantargyaval
asszehangoltunk. A masodik fazisb6\ megval6sult a honlapfejlesztes, valamint elkeszultek a
diasorozatok a kes6bbi el6adasokhoz es szeminariumokhoz. Az el6adasanyagokkal
kapcsolatban felmerult problemakat megvitattuk es a diasorozatot minden szerz6
veglegesitette. Ezek 2009. febr. 28-at61 megtekinthet6k az ELTE TaTK

1 Amennyiben a szakmai beszamol6 a Program va lamely fazisaban szuletett reszeredmeny(ek) bemutatasara szoigal, a
beszamol6t csak az adott reszeredmenyre vonatkoz6an kell ertelemszeruen kittilteni.



kbzgazdasagtudomanyi tanszek honlapjan (www.eltecon.hu). A tematika es a diasorozat
melle rbvid utmutat6t is keszitettek a szerz6k, amelyben reszletezik, hogy milyen tipusu
kurzusokhoz es hogyan erdemes hasznalni a tananyagokat, azok milyen tankbnyvre epulnek
es milyen el6kepzettseget igenyelnek.

A szakmai program megval6sitasaban reszt vett az ELTE Kbzgazdasagtudomanyi
Tanszeke, valamint az ELTECON program mukbdteteseert felel6s szakmai tanacsad6
testulet koordinatorkent es tanacsad6kent.

Az elektronikus tananyagok szerz6i: Major Klara (Bank- es penzugytan), Szatmari Alexandra
es Barna Viktor (Penzugyi es Szamviteli alapismeretek), Elek Peter (Bevezetes az
bkonometriaba), K6hegyi Gergely (Mikrobkon6mia 1-11.).

2. Reszletesen ismertesse es ertekelje a Program eredmenyeit!
szakmailag I tudomanyos szempontb61
a palyazati celkiWzesekkel bsszefUggesben
ujszeruseg bemutatasa
a tovabbfejlesztes lehet6segei (pI. Program kiterjesztese, tovabbi kutatas,
m6dositas szuksegessege)
az eredmenyek hasznositasanak lehet6segei

Az elkeszult reszletes tematikak kidolgozasi m6dszere ugy gondoljuk, hogy egyedulall6,
mivel mas oktatasi intezmenyekre jellemz6 intezmenyi korlatokkal nem kellett
szembesulnunk (a tanszek es a kepzes viszonylag ujkelW az ELTE-n belUl) es lehet6segunk
nyilt arra, hogy szukseg eseten egyszerre akar az bsszes tantargy anyagat valtoztassuk a
kurrikulumnak megfelel6en. A fent emlitett okok, valamint az ELTECON program
mukbdteteseben resztvev6 kollegaknak kbszbnhet6en, akik a magas szakmai szinvonalat
biztositjak olyan oktatastechnikai szempontb61 is modern programot dolgozunk ki, amelynek
celja a modern kbzgazdasagtan f6aramanak es igy a modern piacelmelet eredmenyeinek
szeleskbru es hatekony terjesztese a fels6oktatasban. Ennek megval6sulasat segitik el6 a
program kereteben elkeszult elektronikus tananyagok.

Az elkeszult vegtermeket els6sorban az ELTE Alkalmazott kbzgazdasagtan BA szakos
hallgat6inak oktatasaban kivanjuk felhasznalni, azonban mivel az elektronikus tananyagokat
nyilvanossa es ingyenesen elerhet6ve tesszuk honlapunkon, barmely hasonl6 celkiWzesu
kepzesben az anyagok a szerz6k, az ELTECON, a Polanyi Karoly Alapitvany es a tamogat6
GVH VKK megjelblese mellett felhasznalhat6k.

Az elkeszult tananyagokat a vegs6 szakmai egyeztetesek es vitak utan veglegesitettuk es
egyseges (a honlaphoz hasonl6) arculatban tesszuk nyilvanossa. A kes6bbiek soran, ha a
tantargyakat oktatni kezdjuk, felmerulhetnek ujabb hallgat6i es oktat6i igenyek, amelyek a
tananyagok folyamatos modernizalasat, aktualizalasat, valamint egyeb segedanyagokkal
val6 kiegesziteset igenylik. Ezeknek a terveknek es igenyeknek mindenkeppen meg
kfvanunk a kes6bbiek soran felelni. Tehat az honlapon lev6 anyagok folyamatosan frissulnek
majd.

3. Sorolja fel es mellekelten csatolja a Programmal (annak eredmenyeivel)
osszefUggesben szUletett tanulmanyokat, kiadvanyokat, publikaci6kat,
eloadasokat stb.! A Program vegrehajtasa mennyiben segitette a Programban
resztvevok tudomanyos elomenetelet?

A program resztvev6inek szakmai el6menetelet kulbnbs tekintettel a kbzgazdasagtan
es segedtudomanyainak oktatasara, nagymertekben tamogatta a program. A



konstruktiv szakmai vitak, a szigoru szakmai kontroll alatt vegzett tananyagkeszftes a
szakmai-pedag6giai kepessegek fejleszteset jelent6s mertekben el6segfti. Mindez
azert fontos, mert a tananyagok szerz6i kivetel nelkul a kbzgazdasagi fels60ktatasban
dolgoz6 oktat6k, akik a modern kbzgazdasagtan f6arama minel szelesebb kbru
terjesztesenek elkbtelezett hfvei.

4. Mutassa be, a Program megval6sitasa mennyiben felel meg az eredeti
munkatervnek (utemezes, eredmenyek, esetleges elteresek indokai, kUlonos
tekintettel a tamogatasi szerz6des m6dositasa nelkUl vegrehajtottakra)!

Az eredeti munkatervben tervezetthez kepest kesett a program megval6sitasanak
megkezdese az adminisztrativ feltetelek megteremtesenek csuszasa miatt. Ezenkfvul
az eredeti munkatervben jelzetthez kepest lenyegesen tbbb id6t vett igenybe a
szakmai egyeztetesek megszervezese es lebonyolftasa, amely a tananyagok konkret
kidolgozasat meg kellett, hogy el6zze. Ennek oka, a feladat komplexitasa (a
kurrikulumban szerepl6 mintegy 50 kurzus anyagahoz, amelynek egy resze meg
szinten kidolgozas alatt van, illeszteni kellett a reszletes tematikakat), valamint az
ellentetes allaspontok feloldasanak id6igenyessege volt. Emiatt kesett a
tananyagkidolgozas megkezdese. A nyers valtozatokr61 lefolytatand6 szakmai vitak fgy
2008. december helyett 2009. januarjaban kerultek megrendezesre. A tananyagok
vegs6 valtozata azonban hatarid6re elkeszult es 2009 febr. 9-t61 ket tantargyat
(Mikrobkon6mia I., Penzugyi es szamviteli ismeretek) mar oktatni is kezdtunk az uj
tananyagokkal az ELTE Alkalmazott kbzgazdasagtan SA szakjan.
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