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A tantárgy oktatásának célja:  

Megismertetni a hallgatókkal az emberi kommunikáció megjelenésének történeti jelentőségét, a kommunikáció alapfogalmait, 

a kommunikáció szintjeit, funkcióit, a kommunikációs folyamatot modellező elméleteket, a verbális, a nem verbális és a 

vizuális kódokat. A kommunikációelmélet legfontosabb tudományos megállapításait, melyekről a hallgatók a félév során a 

mindennapi kommunikációhoz kapcsolódó feladatokon keresztül szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. A tudományterület 

retorikai és szemiotikai hagyományának alapfogalmait, a normatív és deskriptív, illetve a denotáció és konnotáció 

különbségét, a jelek típusait és az érvelést. A személyközi/interperszonális kommunikáció, illetve a tömegkommunikáció 

legfontosabb elméleteit, a társadalmi nyilvánosság színtereit és annak kommunikációtörténeti fordulópontjait. A 

kommunikáció rituális és transzmissziós modelljeit, a különböző kommunikációs iskolák csoportosítási lehetőségeit. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Ismeretek: ismeretek a személyközi kommunikáció és a tömegkommunikáció folyamatairól, elméleteiről, retorikai és 

szemiotikai aspektusairól. 

Képességek: A tudományterület legfontosabb megállapításait a hétköznapi kommunikációs helyzetekben alkalmazza és 

felismerje a tömegkommunikációs és az interperszonális kommunikáció mechanizmusait. 

Attitűd: elmélet és gyakorlat szintézisének interiorizálása, nyitottság, együttműködés, dialógus, érvelés, önreflexió, 

tudatosság.  

Autonómia, felelősség: értelmezi a személyközi kommunikáció és a tömegkommunikáció tartalmait, és a pedagógiai munka 

során felelősen alkalmazza a megismert elméleteket és a megszerzett gyakorlati tudást,  
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Kurzustematika:  

1. Közvetlen emberi kommunikáció: verbális, nonverbális 

2. Társadalmi kommunikáció, retorika, pragmatika 

3. Kommunikatív cselekvés, szimbolikus kommunikáció 

4. Tömegkommunikáció 

5. Reprezentáció 

 

Követelmények, értékelés:  

Az előadásokon 75%-os részvétel. A gyakorlati jegy megadásához a következő teljesítmény az elvárás:  

- Egy páros vitán való részvétel. A vita során a két résztvevőnek polemikusan, érvelve kell a másikkal 

megküzdenie, pro és kontra szempontok ismertetésével az adott témát illetőleg. A vita célja nem a másik 

legyőzése, hanem egy vitás kérdés több oldalról való megvilágítása. A vitában való résztvevői 

felkészültség, nem pedig a saját álláspont feletti ítélkezés lesz a tanári értékelés tárgya. 

- A félév végén egy zárt helyi dolgozat a szakirodalomban megadott és az órán bemutatott témákról. 

A dolgozat és a vita 50-50%-ban számít bele a gyakorlati jegybe. 
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