ÉPÍTÕIPARI MANAGER MESTERKURZUS
MAGYARORSZÁG 2004-2005
VIZSGASZABÁLYZAT

1. A vizsgára jelentkezés feltételei:
Csak azok a résztvevõk jelentkezhetnek a vizsgára, akik 6 elõadásnál (1) nem hiányoztak
többet. A programszervezõ bizottság engedélyt adhat kivételek esetén.

2. A Master-jelölt értékelése a következõ szempontok alapján történik:
Egy esettanulmány megoldása;
Legalább 2 kérdés az anyagból;
Az esettanulmányra vonatkozó szóbeli kérdések és kiegészítõ kérdések a leadott
anyaggal kapcsolatban.

-

3. Pontrendszer:
Összesen 100 pont szerezhetõ. Az értékelés a következõ pontelosztás alapján történik:
-

50 pont az esettanulmányra;
50 pont az anyaggal kapcsolatos szóbeli kérdésekre.

Akkor felelt meg a hallgató a vizsgán, ha az összpontszám 60%-át eléri. Egyrészt az
esettanulmányra kapható pontok 50%-át, másrészt a kérdésekre kapható pontok 50%-át
kell megszereznie.

1 Egy elõadás 2,5 óráig tart. 140 órán át tart a Master-kurzus, így összesen
56 elõadással kell számolni.
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4. Esettanulmány:
Minden Master-jelöltnek meg kell oldania egy esettanulmányt, amit 2004.11.26-án pénteken, a
második elõadás végén ismertetünk a hallgatókkal. Az esettanulmányhoz egyúttal
magyarázatot is fûzünk.

5. Az esettanulmány formai követelménye:
A válaszoknak és a megoldási módszernek egyértelmûnek kell lenniük. Ugyanakkor az anyag
maximum 6 oldal lehet (Arial 12) + mellékelt táblázatok. A mellékelt táblázatokat,
számításokat és grafikákat egyértelmûen kell megjelölni. Ezeket az anyag végén kell
csoportosítani, egyértelmûen utalva rájuk az esettanulmány kidolgozott válaszainál.
A tanulmány leadásánál a következõ pontokat kell figyelembe venni:
-

csak számítógéppel írott anyag lehet;
nem használhatóak különbözõ színek (csak fekete);
a grafikákat és táblázatokat hiánytalanul meg kell nevezni;
számítások csatolása.

Az esettanumányt (szöveg és mellékletek) angolul kell elkészíteni.
A hallgatók csoportokban is elkészíthetik az esettanulmányt. Minden egyes hallgatónak be kell
nyújtania az esettanulmányát, neve alatt jelezve azoknak a Master-jelölteknek a nevét, akikkel
együtt készítette a tanulmányt.

6. A kidolgozott esettanulmány leadása:
A kidolgozott esettanulmányt a Master-jelölt 3 (három) példányban készítse el és adja le az
EVOSZ-nak. Legkésõbb 2005.01.21-én, pénteken meg kell az anyagnak érkeznie az
EVOSZ-hoz. EVOSZ ezt követõen továbbítja az anyagot a VCB-nek, Lombardstraat, 34-42,
1000 Brussel, hogy legkésõbb 2005.01.28-ig minden megérkezzen a VCB-hez.
Mindent be kell kötni.
Ha a kidolgozott esettanulmány késõbb érkezik be az EVOSZ-hoz, mint 2005.01.21. akkor
ezeket nem vesszük figyelembe és az érintett jelölt nem vehet részt a vizsgán.
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7. A szóbeli vizsga felépítése:
A szóbeli vizsga egyrészt az esettanulmányra vonatkozó szóbeli kérdésekbõl, másrészt a
leadott anyaghoz kapcsoló kiegészítõ kérdésekbõl áll.
A szóbeli vizsgák 2 órás idõszakokra vannak osztva, melyek során 4 hallgató vizsgázik.
A vizsga elején megkapja a 4 hallgató az anyagra vonatkozó kérdéseket, melyekre írásban
kidolgozhatják a válaszokat.
Ezt követõen a 4 hallgatóknak egymás után 15 perc áll a rendelkezésére, hogy kifejtsék az
esettanulmányuk megoldását. A felelet során további kérdéseket kaphatnak a hallgatók.
Eztán ugyanaz a 4 hallgató 15 perc alatt válaszol az anyagból feltett kérdésekre.
(lásd séma a mellékletben)
A szóbeli vizsgák 2-3 napra lesznek beosztva a jelentkezõk létszámától függõen
(naponta 16 hallgató). A dátumok a következõek: 2005 március 3 csütörtök, március 4
péntek és március 5 szombat. A pontos dátumot és kezdési idõpontot idõben elküldjük a
Master-jelölteknek.

8. Levélváltás:
A vizsgával kapcsolatban nem folytatunk levelezést sem a szervezõkkel, sem az elõadókkal.
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Minta a vizsgabeosztásra:
° 8-tól 10-ig: az elsõ 4 fõs csoport
° 10.15-tõl 12.15-ig: a második 4 fõs csoport
° 13-tól 15-ig: a harmadik 4 fõs csoport
° 15.15-tõl 17.15-ig: a negyedik 4 fõs csoport
Napi beosztás

Idõszak

Esettanulmány

8

Kérdések az anyagból
Kérdések kiosztása az 1-es
csoport 4 hallgatójának

8-tól 8.15-ig
8.15-tõl 8.30-ig
8.30-tól 8.45-ig
8.45-tõl 9-ig
9-tõl 9.15-ig
9.15-tõl 9.30-ig
9.30-tól 9.45-ig
9.45-tõl 10-ig
10-tõl 10.15-ig
10.15

1A hallgató
1B hallgató
1C hallgató
1D hallgató

10.15 -tõl 10.30-ig
10.30-tól 10.45-ig
10.45-tõl 11-ig
11-tõl 11.15 –ig
11.15-tõl 11.30-ig
11.30-tól 11.45-ig
11.45-tõl 12-ig
12.tõl 12.15-ig
12.15-tõl 13-ig
13-tól 15-ig
15-tõl 15.15-ig
15.15-tõl 17.15-ig
17.15-tõl 17.45-ig

2A hallgató
2B hallgató
2C hallgató
2D hallgató

1A hallgató
1B hallgató
1C hallgató
1D hallgató
Szünet
Kérdések kiosztása a 2-es
csoport 4 hallgatójának

2A hallgató
2B hallgató
2C hallgató
2D hallgató
Szünet
Ugyanaz a 3-as csoporttal
Szünet
Ugyanaz a 4-es csoporttal
1-es nap megbeszélése
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