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A tantárgy szakmai tartalma

A kurzus kifejezetten gyakorlati jellegű képzés tulajdonképpen a lehetőségekhez képest igyekszik az átlagos
egyetemi oktatás keretei közé a tréningoktatás elemit bevinni. Ennek okán maga a képzés is tömbösített
formában jelenik meg a hallgatók számára, mert az adott témakörök nem fejthetők ki 2 x 45 percben. Az
általános kommunikáció elemeinek vizsgálatát követi egy szűkítés, melynek során a vizsgálódás kifejezetten a
befolyásolásra koncentrálódik. Szerves része a képzésnek a gyakorlat, melynek során egyéni és csoportos
szituációs feladatokban kell a hallgatóknak részt venni.Gyakorolják az egyéni, prezentációs helyzeteket, melynek
során videofelvétel készül róluk, melyet közösen elemzünk. Önállóan kell érveláési gyakorlatokra felkészülniük és
azokban sikeresen szerpelni. Összefoglalva a tantárgy szakmailag az un kognitív tudományhoz kapcsolódik,
annak mind elméleti, mind gyakorlati oldalát figyelembe véve.

Kompetenciák leírása

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a kurzus alapvetően képességfejlesztő célokat kíván megvalósítani,
tehát a kompetenciák gyakorlati jellegűek. Azaz a tárgyalás és érvelés elemeinek alapos ismerete mellet legyenek
képesek megtervezni egy tárgyalást, legyenek képesek egy adott álláspont lehető leghatékonyabb megvédésére.
Mindemellett legyenek képesek felismerni a tárgyalás és érvelés során alkalmazott un csapdákat, irrelevanciákat.
1. Bevezetés, konkrét példákkal illusztrálva a befolyásolás elemeit.
2. Bevezetés, konkrét példákkal illusztrálva a befolyásolás elemeit.
3. Kommunikációs alapok
4. A befolyásolás szintjei, eredményei, gyakorlat.
5. A befolyásolás szintjei, eredményei, gyakorlat.
6. A tárgyi befolyásolás, öltözék, irodatervezés.
7. Az emberi viselkedés befolyásoló elemei

Tantárgyi tematika heti bontásban

8. Az emberi viselkedés befolyásoló elemei
9. A nyelvi befolyásolás, cikkelemezés
10. A szóbeli befolyásolás elemei szituációs gykorlat.
11. Filmelemzés
12. A tárgyalás, csoportos szituációs gyakorlatok
13. A vita, vitatípusok, csoportos gyakorlatok
14. A vita, vitatípusok, csoportos gyakorlatok
15. Összefoglalás

Az aláírás megadásának feltételei

szeminárium látogatása és a követelmények teljesítése

Az értékelés módszere, vizsgakövetelmények

ötfokozatú gyakorlati jegy
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