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Konzultáció:
Heti óraszámok
Számonkérés módja
évközi jegy
(s, v, f):
A tananyag
Oktatási cél:
A munkaélettani és munkalélektani ismeretanyag gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatos pozitív
szemléletmód kialakítása. Az emberi szervezet szabályozó rendszerei működésének, a lelki jelenségeknek, a
személyiség tényezőinek és a vezetés aspektusainak megismerése. Olyan korszerű szaktudományi ismeretanyag
átadása a hallgatók számára, mely – későbbi munkafeladataik ellátásában – az oktatott tényezők munkavégzéssel
és munkabiztonsággal kapcsolatos összefüggéseit tudatosan értelmezhető folyamatokként jeleníti meg.
Ütemezés:
Oktatási hét
(konzultáció)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.

Témakör
A munkaélettan és munkalélektan tárgya, története
Az emberi szervezet főbb regulációs rendszerei
A munkabiztonságot meghatározó pszichológiai tényezők
A klimatikus viszonyok
A légszennyeződés és a meteorológiai tényezők
A fáradtság, a monotónia és a telítődés
Rektori szünet
Az emberi információ feldolgozás törvényszerűségei. A munkalélektan szociálpszichológiai megközelítése
A stressz, a lelki túlterhelés tényezői
Csoportfolyamatok és vezetés
Kommunikációs folyamatok
Konfliktus az emberi kapcsolatokban
A munkaerő nemekhez kötött sajátosságai
Zárthelyi dolgozat
Félévközi követelmények

Oktatási hét
(konzultáció)

Zárthelyik, feladatok
évközi ellenőrző dolgozat

14.
Az évközi jegy kialakításának módszere:

Kötelező:

Az e1őadások és gyakorlatok látogatása kötelező. A hallgatóknak a félév során egy zárthelyi dolgozatot kell
írni, a 14. konzultáció alkalmával. Évközi jegyet az a hallgató kap, aki a foglalkozásokat rendszeresen
látogatta (legalább az órák kétharmadán részt vett) és legalább elégségesre (2) megírja a ZH-t.
Pótlás a TVSZ előírásai szerint!
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A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tantárgyi vonatkozású kutatások, továbbképzések anyaga, más felsőoktatási tanintézetek oktatási tapasztalata,
valamint a hallgatók észrevételei, tantárgy fejlesztési javaslatai alapján a tárgy folyamatos korszerűsítése.
Budapest, 2017. január 05.
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