Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ

Gépészmérnöki Kar

Városi áruszállítás és city logisztika
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0007
„SMART CITY: Innovatív kutatási hálózatok fejlesztése
Gyula és Salgótarján városokban” című projekt keretében
A képzés célja:




A kurzus keretében aktuális ismeretek átadására kerül sor a városi áruszállítás sajátos jellemzőiről és
problémáiról, a városok ellátási logisztikájának tervezésében alkalmazható korszerű technológiai és szervezési
megoldásokról, a városi áruáramlatok hatékonyságának növelésére irányuló city logisztikai koncepciókról és
projektekről.
A képzés fő célja a városok ellátási logisztikájának fejlesztésére vonatkozó ismeretátadás és ismeretbővítés, a
sajátos áruelosztási feladatok elméleti hátterének bemutatása és az alkalmazói készség kifejlesztésének
támogatása.

A képzés hasznos lehet a fuvarozó, szállítmányozó és logisztikai szolgáltató vállalatok, kereskedelmi és ipari
vállalatok, vállalkozók, városi önkormányzatok munkatársai számára, akik munkájuk révén city logisztikai projektek
közreműködői vagy menedzserei, és ehhez elméleti-módszertani ismereteik bővítését igénylik.

A tanfolyamot elvégzők a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek:




a városi áruáramlatok sajátosságainak, az integrált ellátási láncok szerepének és a city logisztikai koncepciók
összefüggésének megértésére,
a city logisztikai fejlesztési megoldások előkészítésére és a megvalósítás lehetséges hatásainak értékelésére,
alkotó módon részt venni a city logisztikai projektek tervezésében és megvalósításában.

A képzés megkezdésének feltételei:
Érettségi vizsgával rendelkező középfokú végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A programban való részvétel feltételei:
A foglalkozásokon való részvétel: az elméleti órák minimum 80 %-án (20 óra), a gyakorlati órák 100 %-án (6 óra)

A képzés módja:
Csoportos képzés, minimum létszám: 15 fő.

A képzés vizsgával zárul. A tananyag témaköreiből összeállított írásbeli vizsga elégséges szintű teljesítése.
A végzettség igazolása:



Részvételi igazolás a tanfolyam sikeres elvégzéséről
A tanfolyam elvégzéséről szóló Részvételi igazolás megszerzésének feltétele a vizsgafeladatok eredményes
megoldása.

Képzés időtartama: 2016. május 3-6. (naponta 9:00-16:00 óráig), 30 óra (24 óra elmélet, 6 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne: Gödöllő
A képzés költségei: 100.000,- Ft + ÁFA (bruttó 127.000,-Ft), amely tartalmazza a tandíj és a vizsgadíj költségét.
Tanfolyamfelelős: Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens, Tovább-, és felnőttképzési igazgató, SZIE Gépészmérnöki Kar
Tel: 30-381-1848 E-mail: bartfai.zoltan@gek.szie.hu

További információkért kérjük,
keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@sztk.szie.hu

