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Controlling a Mercedes Benz Manufacturing Hungary-nál

Digitalizáció a menedzsment és controlling tárgyak oktatásában

Workshop controlling és teljesítménymenedzsment oktatóknak

Kecskemét, 2019.10.18
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PROGRAM

Összegzés,	a	tavaszi	találkozó	egyeztetése

Kávészünet

Idő Téma Előadó	/	moderátor

10.00-10.15

11.45-12.15

Szukits	Ágnes
BCE	Vezetéstudományi	Intézet,	
Vezetés	és	Kontroll	tanszék

Digitalizáció	értelmezése	az	oktatásban	–
Kinek	jó	és	miért?	Mi	támogatott	és	mi	az,	ami	megtűrt?

Köszöntés	és	bevezetés
Bemutatkoznak	a	házigazdák,	a	Neumann	 János	Egyetem	GTK	oktatói	

13.30-14.00	

12.15-13.00	 Digitalizációs tapasztalatok	a	felsőoktatásban	–
Egy	már	megvalósult	és	egy	futó	projekt	egy	alapszakos	
menedzsment	tárgy	és	egy	mesterszakos	controlling	tárgy	példáján	

Az	oktatás	digitalizációjánakszintjei,	motivációi	és	az	oktatói	teljesítmény	
elismertetésének	lehetőségei	az	egyetemi	teljesítményértékelési	rendszerben	

Alternatív	célok	a	tantárgyi	digitalizációban,	finanszírozási	kérdések	és	a	
megvalósítás	útvesztői

13.00-13.30	 Tapasztalatcsere
Tervezett	és	már	megvalósult	digitalizációs kezdeményezések	a	társegyetemeken,	
várakozások	a	tantárgyi	digitalizációval kapcsolatban

10.15-11.15 Controlling	a	Mercedes	Benz	Manufacturing Hungary-nál
Bernula Bettina	- Mercedes	Benz	
Manufacturing	Hungary	controlling	
vezető

Miként	illeszkedik	a		kecskeméti	controlling	terület	az	anyavállalati	
controllinghoz?	Milyen	eszközöket,	rendszereket	használ	és	miként	változott–
többek	között	– a	digitalizációnakköszönhetően?	Milyen	elvárásokat	támaszt	
mindez	az	oktatással	szemben?

Drótos	György	- BCE	Vezetés-
tudományi	Intézet
MCE	elnökségi	tag

Kárpáti	József	- Neumann	János	
Egyetem	Gazdálkodástudományi	Kar



Mit	lehet	a	felsőoktatás	intézményekben	digitalizálni?

Oktatást	-
tanulást

Kutatási	
tevékenysé-

geket

Adminiszt-
rációt

Hallgatói	és	
oktatói		

teljesítmény
értékelést

Kommuni-
kációt

...
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Trendek	az	oktatás-tanulás	digitalizációjában

Ábra	forrása:	https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/07/18/top-6-digital-transformation-trends-in-education/#99a95222a9a2

PWC	“Multipoly”	 játéka	- fejlesztette	a	magyar	
Games for business

MOL	üzleti	játékai :“Junior	 Freshhh”	
középiskolásoknak,,	 “Freshhh”	egyetemi	
hallgatóknak,	“Growww”	frissen	 végzetteknek-
fejlesztette	a	magyar	InterSim

Digitális	és	Pedagógiai	Módszertani	Központ	(DPMK)	
szervezésében	megrendezésre	került	megrendezésre	
a	második	DOKK	– Digitális	Oktatási	Konferencia	és	
Kiállítás 2019.	júniusában	 a	Budapesti	Műszaki	és	
Gazdaságtudományi	Egyetemen

Szukits	Ágnes,	PhD.©	MCE



Vegyes	oktatás	-
a	hagyományos	tantermi oktatás	és	a	digitális	média	adta	lehetőség	ötvözése

Face-to-face driver – Ebben a módszerben az oktató adja az instrukciókat, amelyeket digitális eszközökkel 
egészít ki.

Rotation – A diákokat előre meghatározott kerettanterv szerint rotálják az online tanulmányok és a személyes 
tantermi tanulás között.

Flex – A tananyag nagy részét az oktatók online biztosítják a hallgatók számára, ebben a módszerben az 
oktató inkább csak tanácsot ad, vagy mentorál.

Labs – Minden tananyagot online platformon bocsátanak a hallgatók számára, azonban ezt egy 
meghatározott helyszínen (pl.: iskola, képzési helyi, vagy munkahely) kell végezniük. A hallgatók ebben a 
modellben általában a helyszínen hagyományos tantermi oktatásban is részt vesznek.

Self-blend – A hallgatóknak lehetőségük van a hagyományos keretek között zajló tanulmányaikat online 
térben történő kurzusokkal is elmélyíteni.

Online driver – A diákok az egész kurzust online platform segítségével végzik el, míg az oktatók csak 
ellenőrző szerepet kapnak. Mind a tananyag, mind a tanítás az online térben zajlik, a személyes konzultációk 
vagy előre tervezettek, vagy csak akkor iktatják be ezeket, ha szükségesnek érzik.

Forrás:	https://hu.wikipedia.org/wiki/Blended_learning

A blended learning lehetséges fajtái:
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Példa	I.:	Előadás	és	elméleti	tesztek	digitalizálása	alapszakon	

Tantárgy

Célközönség

Digitalizáció	célja

Kiinduló	helyzet

Digitális	és	hagyományos	
csatornák	szerepe

Projekt	átfutási	ideje

Digitálisan	elérhető	
tartalom

Finanszírozás	módja

Alapszak	/	2.	félév	 1000+	hallgató	/	év	

Vezetés	és	szervezés	Bsc

Érdeklődés	felkeltése	és	hatékonyabb	tudástranszfer

Fontos	 alaptárgy,	rossz	hallgatói	vélemények

Heti	előadások	digitális	csatornára	terelése	mellett	heti	tantermi
szemináriumok.	Digitalizált	tananyag	elsajátítása	és	online	számonkérése	
megelőzi	a	heti	szemináriumot.

Kísérő	sztori	állandó	szereplőkkel,	 felvett	videók,	egyénileg	bejárható	út,	
záróteszt

Fél	év	+,	50+	résztvevő,	30x	időráfordítás

TÁMOP	és	saját	források

Teljesítményértékelés 50%	heti	online	teszt	– 50%	szemináriumi	munka
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Jelentősen	javuló	év	végi	hallgató	értélések
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Készítette:	Vaszkun Balázs,	Phd
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A	digitalizáció	előnyei	és	veszélyei	
- hallgató	visszajelzések	alapján	

§ Átláthatóság:	Bár	előadás	nem	volt,	a	videók	ezt	
tökéletesen	helyettesítették.	Izgalmas	volt,	
érdekes	és	informatív.	

§ Földrajzi,	fizikai	gátak	megszűnése:	Erasmus	
ösztöndíjjal	külföldön	voltam,	és	a	kinti	
tanulmányaim	mellett	kiválóan	tudtam	teljesíteni	
a	tárgyat	az	online	modulokon	keresztül.

§ 24x7:	Jó	volt,	hogy	mi	oszthattuk	 be,	mikor	
akarjuk	 őket	megnézni.	

§ Emberi	hibák	minimalizálása:	Voltak	kezdeti	
hibák,	de	hajlandóak	orvosolni	és	teszik	is	azt,	az	
ő	diák	hozzáállások	dicséretes.

§ Időigény	csökkenése	(?):	A	heti	tesztek	megfelelő	
elvégzése	és	az	anyag	elsajátítása	rengeteg	időt	
elvett.	/	Minden	hétvégémből	2,5-3	óra	
vezszervre ment	el.	

§ Függőség

§ Pszichológiai	tényezők,	mint	pl.	elszigeteltség:	
Jó	volt,	hogy	nem	kellett	bejárni	előadásra.

§ Értelmetlen	használat

§ Alapvető	ismeretek	hiánya	(?):	Hétről	hétre	
nézni	kellett	videókat	és	úgy	készülni,	sokkal	
több	minden	megmaradt.	Valószínűleg	ha	az	
egész	könyvet	egy	vizsgára	kellett	volna	
megtanulni,	akkor	kevésbé	tetszik	a	tárgy	és	
kevesebb	dolgot	 is	jegyzek	meg	belőle.		/	Úgy	
érzem	sok	minden	megmaradt	a	tananyagból	és	
még	is	élveztem	az	„órákat”.

©	MCE Szukits	Ágnes,	PhD.



Tantárgy

Célközönség

Digitalizáció	célja

Kiinduló	helyzet

Digitális	és	hagyományos	
csatornák	szerepe

Projekt	átfutási	ideje

Digitálisan	elérhető	tartalom

Finanszírozás	módja

Mesterszak	/	1.	félév	 70-100	hallgató	/	félév	

Menedzsmentkontroll	 rendszerek	Msc

Fejlesztési	cél:	tükörtartás	és	a	felzárkózás	támogatása

Nagyon	eltérő	ismeretekkel	(és	motivációval)	rendelkező	belépő	mester-
szakosok,	 az	előadások	alacsony	látogatottsága

Rövid	távon:	visszacsatolás	az	egyéni	felkészültségtől	és	digitalizált	
esettanulmánymegoldás.	Közép	távon:	heti	előadások	kiváltása	a	heti	
esettanulmányokba	ágyazott	tartalmak	révén

Beugró	és	záró	teszt	a	fejlődés	mérésére,	beszélgetés	karakterekkel,	
esetmegoldás	digitalizálása,	real time hallgatói	értékelés

Fél	év	+,	kb.	10	résztvevő

InterSim referenciaprojekt	és	vállalati	támogatók

Teljesítményértékelés
Változatlanul	szemináriumi	munka	alapján,	a	digitális	csatornához	nem	
kapcsolódik	jegybe	beszámító	értékelés	
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Példa II:	Önfejlesztés	támogatásának	digitalizációja
mesterszakon




