A taktikai szintű tanfolyam követelményei

Az FMII. taktikai irányítói szintű tanfolyam tanulmányi követelményei.
A feladatokat a tanfolyamvezető vagy az általa kijelölt konzulens irányításával egyénileg kell
megoldani.
Kötelező irodalom
MSZ EN ISO 41012:2018 — A stratégiai erőforrások kezelése és a megállapodások
kidolgozása
A szabvány lépésről lépésre útmutatást ad az átfogó stratégiai erőforrás-kezeléshez és a
megfelelő belső vagy külső létesítménygazdálkodási megállapodások előkészítéséhez és
megvalósításához. A szabvánnyal mindenkinek saját példánnyal kell rendelkeznie. A szabvány
a fenti linken vásárolható meg.
Ajánlott irodalom
MSZ EN ISO 41011:2018 — Szótár
Meghatározza és bemutatja a létesítménygazdálkodási szabványokban alkalmazott, a
létesítménygazdálkodással, az eszközökkel, az emberekkel, az erőforrás-kezeléssel, a
folyamattal, a pénzüggyel, az általános szervezeti működéssel és a méréssel kapcsolatos
szakkifejezéseket.
MSZ EN ISO 41001:2018 — A létesítménygazdálkodási rendszer követelményei
Mik egy jól működö létesítménygazdálkodási szervezet követelményei? Hogyan minősíthetjük
és fejleszthetjük a szervezet? Hogyan lehet sokkal jobb és meggyőzőbb eredményeket elérni?
A szabvány szerkezete megegyezik a többi ISO irányítási rendszerszabvány szerkezetével,
egyes helyeken azokkal teljesen megegyező szövegrészeket tartalmaz, így könnyen
integrálható pl. az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvánnyal is.

1. Aktív részvétel a közösségi fórumon és az órákon
Aktív részvétel az FMGURU fórumban, a nyílt fórumban és az alumni fórumban egyaránt
Regisztrálás saját név alatt az alumni fórumban, tetszőleges néven a nyílt fmguru fórumban.
A tanfolyamvezető által nyitott témákra érdemi hozzászólás(ok) írása, minden témára legalább
egy-egy.
A tanfolyam belső kommunikációja döntő részt a fórumon folyik. Itt kell megbeszélni a
tanulmányi kérdéseket, feltölteni a a kiselőadásokat, egyeztetni a dolgozatok témáját és
tartalmát, stb.
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2. A tanfolyam előadásainak és gyakorlatainak látogatása
3. Egy (1) kiselőadás tartása az adott óra oktatójával előre egyeztetve
4. A (fél)év végi online tesztvizsga letétele
5. Beszámoló prezentáció és a kidolgozott ellenőrző táblázat feltöltése az Alumni fórumra
6. Szóbeli vizsga a kidolgozott prezentáció alapján
A záró (beszámoló) prezentáció tartalmi követelményei:
- egy kiválasztott a szolgáltatás definíciója - a szolgáltatás szolgáltatási szintje(i) és
meghatározási módja
- a szolgáltatás ellenőrzésének módja és kivitelezése: működő Excel táblázat bemutatása
- kb. 10 dia
További részletek a fórumon.

2/2

