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Tantárgy tematikus leírása: 

Előadások tervezett programja: 
1. Szervezeti magatartás fogalma, kihívás-tét, vezetési-szervezeti paradigmaváltás, elméleti kérdések. 
2. Statikus és dinamikus döntési folyamat, a döntéshozatal szintjei, a döntési és információs rendszer 

kialakításának fázisai. 
3. A döntéshozatal módszerei, a vezetői döntéshozatal összetevői, döntéshozó típusok. 
4. Csoportos döntéshozatal dimenziói, kritériumai, csoportos döntéstámogatási technikák. 
5. Csoport a szervezetben, a csoport létrejöttének lehetséges útjai, a team-fejlesztés szabályai, a jó és a rossz 

team-munka jellemről. 
6. Csoportnorma fogalmai, forrásai, jellemzői, szerepstruktúra, szerepkonfliktusok. 
7. Konfliktus definíciói, előnyei-hátrányai, tipikus forrásai, a konfliktuskezelés folyamata, az egyén 

jellegzetes konfliktuskezelési stílusai. hét: Konfliktuskezelés feladatai, konfliktuskezelési stratégiák, 
hatalom, és függőség. 

8. Mobbing fogalma, elemei, megnyilvánulási módjai, kezelési lehetőségei. 
9. Coaching fogalma, folyamata, sajátosságai. 
10. Szervezeti és egyéni teljesítményértékelés fogalmai, folyamata, sajátosságai, módszerei 
11. Szervezetfejlesztés (OD) fogalmai, tévhitek, folyamatorientáció, OD értéke, folyamata. 
12. Zárthelyi dolgozat. 
13. Pót zárthelyi dolgozat. 

Gyakorlatok anyaga: 
- Szervezeti kultúra (McKinsey-féle 7S modell, Handy kultúrtipológiák, esettanulmány feldolgozása) 
- Relevancia fa módszere és gyakorlata 
- Esettanulmány: egyéni, csoportos döntéshozatal 
- Konfliktuskezelés módszerei 
- Teljesítményértékelés (egyéni, szervezeti) 
- prezentációk 

Félévközi számonkérés módja: 
Az aláírás megszerzése: Gyakorlatokon való részvétel kötelező! (Minimum 4 gyakorlaton való jelenlét.). 
Eredményes zárthelyi dolgozat, max. 60 pont. Csoportos feladatmegoldás (video előadás+írásos anyag): max 
40 pont Mind a zh, mind a kiadott féléves feladatot, minimum 50%-ban teljesíteni kell. A zh dolgozat 
pontszámának és a beadvány pontszámának összege alapján megajánlott vizsgajegy szerezhető. Megajánlott 
jegy: 89-100 jeles; 76-88 jó; 
A vizsgára bocsájtás feltétele : aláírás a tárgyból 
Gyakorlati jegy/ kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: A zh és a félévközi feladat alapján 
megajánlott vizsgajegy szerezhető: 89-100 pont: jeles (5), 76-88 pont: jó ( 4). 
Amennyiben nem sikerül megajánlott jegyet szerezni, vizsgaidőszakban vizsgadolgozat megírására kerül 
sor, melynek értékelése a következőképpen alakul: 89-100% jeles (5), 76-88% jó(4), 63-75% közepes(3), 
50-62% elégséges(2), 0-49% elégtelen(l). 



Kötelező irodalom: 
1. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK 2003. 
2. Veresné Somosi Mariann: Vállalkozásszervezés 2004. (pályázati jegyezet) 
3. Matteson-Ivancevich: Organizational Behavior and Management, Business Publications, INC, Piano, Texas 
75075, 1987, ISBN 0-256-05608-0 
Ajánlott irodalom: 
Szakály Dezső: Csoportmunka, ME kiadó, 2002., 
Zoltayné, Dr.Paprika Zita: Új irányok, perspektívák a döntéshozatalban, 1990 
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