
Közigazgatás-szervező alapszak 
 Kötelező tárgycsoport 

Nappali tagozat
2015/2016.

A tantárgy kódja

A tantárgy megnevezése (magyarul) Stratégiai településirányítás

A tantárgy megnevezése (idegen nyelven)Strategic management in local government

A tantárgyfelelős intézet neve Közszervezési és Közigazgatástani Intézet

A tantárgyfelelős tanszék neve

Tantárgyfelelős neve Jószai Attila

Oktató(k) neve Jószai Attila

Kreditérték 2 kredit

A tanórák száma (előadás+gyakorlat) 0 ea + 2 gy

Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek -

Meghirdetési gyakorisága őszi

Ajánlott félév 1. félév

Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A Mötv és a Járási tv. szabályozásai értelmében a jövőben közvetett módon 
sokkal nagyobb hangsúlya lesz a települési önkormányzatok 
településfejlesztési, helyi gazdaságfejlesztési és stratégiai feladatainak mint 
korábban. A tantárgy célja olyan gyakorlati ismeretek átadása, amelyek a 
vonatkozó helyi koncepciók, programok összeállítását, illetve azok 
megvalósítását szolgálják. Olyan projektmenedzsment szemlélet átadása 
történik meg, amely révén gyakorlati ismereteket kapnak a hallgatók az uniós 
és hazai források lehívásának módszertanára vonatkozóan, valamint széles 
körűen megismerkedhetnek a helyi fejlesztéspolitikai akciók tartalmával. 

A tantárgy elsajátítása révén a hallgatók képesek lesznek a helyi 
önkormányzati szféra stratégiai településtervezési folyamatainak 
megvalósítására. Olyan menedzsment szemléletű fejlesztéspolitikai 
ismereteket szerezhetnek, amelyek nélkülözhetetlenek napjaink modern 
közigazgatásában és a megváltozott helyi önkormányzati feladatok ellátása 
terén.
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