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A tantárgy oktatásának célja:  

A szervezés és vezetés elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása. A hallgatók elsajátítják a szervezés és vezetés 

alábbi gyakorlati alapkészségeit: a saját vezetési stílus felismerése és fejlesztése, a célkonfliktusok, a gazdasági és 

szociális problémák felismerése és kezelése, a munkatársak szakmai fejlődésének kezdeményezése és elősegítése, 

céltudatos és hatékony idő- és energiagazdálkodás, felvételi és munkahelyi megbeszélések célirányos fölépítése és 

vezetése, mások zavaró magatartásának helyzetmegfelelő kezelése, konfliktusok felismerése és helyes kezelése, a 

változást jelentő helyzetek felismerése, szakmai és humán kezelése. 

Fejlesztendő kompetenciaterületek:  

Tudás: a szervezés- és vezetéselmélet alapfogalmainak ismerete, a vezetői készségek és ezek összefüggéseinek 

megértése, tájékozottság a menedzsment különböző területein. Képesség: a szervezés és vezetés gyakorlati 

problémáinak felismerése és helyes kezelése, vezetői stílusok felismerése, a szervezeti és vezetői elakadások okaira 

vonatkozó információk gyűjtése és elemzése és előrevivő javaslatok megfogalmazása, hatékony idő- és 

energiagazdálkodás. Attitűd: az elmélet és gyakorlat kölcsönhatásának elfogadása és alkalmazása, a menedzsment 

különböző területeinek összehangolt alkalmazása és képviselete, helyzet- és változásérzékenység. Autonómia: a 

szervezés és vezetés feladatainak felismerése és a megfelelő módszerek kiválasztása és hatékony alkalmazása. 
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