		2014. június 11.
Óbudai Egyetem
AREK
Tantárgy neve és kódja: Üzleti kommunikáció GRKUK11SNC	Kreditérték:3
Nappali tagozat	2014/15 tanév	1. félév(.szemeszter):
Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: villamosmérnök, informatikus mérnök, műszaki menedzser
Tantárgyfelelős oktató:
Machata Marianna
Oktatók:
Machata Marianna     

Előtanulmányi feltételek:
(kóddal)
nincs

Heti óraszámok:
Előadás: 1
Tantermi gyak.:     
Laborgyakorlat: 1
Konzultáció:2     
Számonkérés módja (f):
 Félévközi jegy
A tananyag
Oktatási cél: A képzés célja, hogy a hallgatókat megismertesse a kommunikáció fogalmával és folyamatával. Az oktatásra kiválasztott anyag bemutatja, hogy az ember milyen sajátos információfeldolgozási és információátadási mechanizmusokkal rendelkezik. Tudatosítja, hogy a megfelelő szintű nyelvi kompetencia és performancia előfeltétele a sikeres kommunikációnak, és egyéni, társadalmi szinten növeli a munkavállalók versenyképességét a munkaerő piacon. A szükséges kompetencia és performancia elsajátítását, valamint a hatékony kommunikáció feltételeinek megismerését segíti elő a kurzus elméleti és gyakorlati síkon egyaránt.
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1  A kommunikáció szükségletei.                                                        .	. 
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2  A kommunikáció elemei
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3. . A kommunikációs helyzet, kontextus 
2

4  . A kommunikáció eszközei – a nyelv, metanyelv, paranyelv, nonverbális kommunikáció, metakommunikáció 
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5. Önismeret – emberismeret I. – észlelés, megismerés

2

6. Önismeret - emberismeret II.- énkép, identitás, személyiségvonások, az attitűd és  motiváció szerepe a kommunikációban


2
7. Zárthelyi dolgozat I.
2
8.  A kommunikáció hatékonysága egyéni és társadalmi szinten I.- manipuláció, érzelmek

2

9.  A kommunikáció hatékonysága egyéni és társadalmi szinten II.- kultúraközi kommunikáció 

2
10 Kommunikációs helyzetek és formák a munkahelyen
2

11 Kommunikációs stratégiák – tárgyalási stratégiák

2

12. A nyelvtudás jelentősége a kultúraközi kommunikációban
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13. Zárthelyi dolgozat II. 
2















Félévközi követelmények



A pótlás módja:
A vizsgaszabályzat vonatkozó részei érvényesek.
Aláírás feltétele:
A félév során írt két írásbeli dolgozat min. 50%-os teljesítése, továbbá, egy, a hallgató által kiválasztott témakörre épülő szóbeli beszámoló elkészítése. 
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