„Ellátási lánc – és folyamatmenedzsment” hallgatói konferencia

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok
Intézetében a Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék által szervezett „Ellátási lánc
– és folyamatmenedzsment” című konferencia 2016. május 11.-én került megrendezésre a
Gödöllői Campus GTK Kari Tanácsteremteremben. A konferencia eredményesen és sikeresen,
csaknem 30 fős érdeklődői részvétellel zajlott.

A konferenciát Dr. Gyenge Balázs, a Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék
vezetője nyitotta meg, míg a plenáris előadást Tóth Róbert, a tanszék Phd aspiránsa tartotta. Ezt
követően 8 hallgatói beszámoló hangzott el.

A hallgatók több szakról (Gazdálkodási és menedzsment BA, Kereskedelem és Marketing
Logisztikai Menedzsment MSc, Vezetés és szervezés MSc, BA) és tagozatról is képviseltették
magukat. Egyetemünk hallgatói mellett a Szolnoki Főiskola Kereskedelem, Marketing és
Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék egy hallgatója is bemutatta pályamunkáját.

A hallgatók kutatási területei széleskörűek: vizsgálták a vállalatok ellátási láncban betöltött
szerepét, de értékeltek új, vezetési eszközöket, kutatták a vállalkozói kompetencia szerepét, és
vizsgálták a fogyasztói tudatosságot.

Az elhangzott előadások:
Szabados Rita: Élőállat szállításának ellátási lánca a Hellmann Worldwide Logistics Kft.
gyakorlatában
Temesvári Petra: A VETASA Kft. ellátási láncának elemzése
Szalánczi-Orbán Virág: Logisztikai infrastruktúra helyzete és fejlesztési lehetőségei
Magyarországon
Veress Norbert: Lean és TQM
Keresztesi Barbara: A vállalkozói kompetencia szerepének bemutatása és elemzése a magyar
vezetők döntéshozatali attitűdjének tükrében
Zelena Adrienn: Egy 3PL szolgáltató ellátási láncának elemzése
Kovácsné Vitkay Zsuzsa: Egy gyógyszeripari vállalat ellátási- és értéklánca
Pesti Nóra: Online vásárlás - fogyasztói tudatosság az elektronikus kereskedelemben

A 6 tagú bizottság (Dr. Gyenge Balázs, egyetemi docens, tanszékvezető, Dr. Benkő János,
egyetemi tanár, Dr. Nagy Henrietta, egyetemi docens, dékánhelyettes, Dr. Kozma Tímea,
egyetemi adjunktus, Mester Éva, Gránit Bank Zrt., ügyvezető igazgató helyettes, Dr. Máté
Zoltán, főiskolai tanár, Tanszékvezető, Szolnoki Főiskola, Kereskedelem, Marketing és
Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék) egyöntetű véleménye alapján a hallgatók jól felkészültek
voltak, színvonalas munkákat mutattak be.

A konferencia szünetében állófogadás keretében folytatódott a szakmai megbeszélés. Az
előadásokat követően hasznos és tartalmas kerekasztal beszélgetés alakult ki a bizottsági tagok,
a hallgatók és a résztvevők bevonásával.

Egy előadó hallgatói vélemény: " köszönjük a lehetőséget, államvizsga előtt jó gyakorlás volt
és az utána következő megbeszélés, értékelés is nagyon érdekes, hasznos volt."

Egy vélemény a részvevő hallgatóság köréből: "igényes és impozáns volt a konferencia."

Gratulálunk a hallgatók előadásaihoz! Köszönjük a részvételt!

Dr. Kozma Tímea
egyetemi adjunktus

A rendezvény az NTP-HHTDK-15-0064 "SZIE GTK TDK programjainak támogatása a 2015/16.
tanévben" című projekt támogatásával valósult meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogat.

