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Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek -

Meghirdetési gyakorisága tavaszi

Kompetenciák leírása

A kurzus résztvevői betekintést szereznek a szervezeti 
döntéshozatal külső és belső környezetébe, megismerik a 
döntéselmélet módszertanát és főbb megközelítési módjait, 
gyakorlatot szerezhetnek a legfontosabb döntési módszerek 
alkalmazásában.
1) Döntés, döntéstipológia, döntési helyzet (áttekintés)

2) Egyén és döntés: személyiségtípusok, személyiségfejlődés és 
döntések
3) Csoport és döntés: csoporthatékonyság, a döntéshozó team 
szerepei

4) A döntéshozatali stílusok megválasztása: típusok és feltételek

5) Autoriter döntések: esettörténet

6) Participatív és demokratikus döntések: esettörténet

7) Konszenzusos döntések: esettörténet

8) Az érdekeltek és érintettek bevonása: esettörténet

9) A megfelelő döntéshozatali forma kiválasztása

10) Problémaazonosítás és feltárás

11) Alternatívák keresése és elemzése

12) Kockázatcsökkentés

13) Döntéshozatali ciklusok

14) Racionalitás és irracionalitás
15) Kreatív döntéshozatal, innovatív szervezet, morális döntések: 
kitekintés a   mesterszak felé.

A tantárgy szakmai tartalma

A képzés célja a szervezeti és vezetői döntéshozatal alapvető 
folyamatainak megismertetése a hallgatóval, valamint alapvető 
döntéshozatali módszerek gyakoroltatása. A kurzus folyamán a 
hallgató megismerkedhet a döntéshozatali modellek széles 
skálájával a racionális-szekvenciális döntéshozataltól az eseti-
anarchikusig. Integrált képet kaphat a döntéshozatal közösségi, 
csoportos és egyéni folyamatairól és az ezeket befolyásoló 
helyzettényezőkről

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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Az aláírás megadásának feltételei
Rendszeres óralátogatás, órai aktivitás, évközi feladatok 
elkészítése és leadása.

Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

évközi feladatok teljesítése: min. 3 esettörténet feldolgozása
(60%), órai feladatok teljesítése (40%)
Kötelező irodalom:

megírandó jegyzet
Zoltayné Paprika Zita Döntéselmélet (Alinea Kiadó, 2002) ISBN:
63-86651-2-2

Ajánlott irodalom:
Drucker, Peter A hatékony vezető (Park Kiadó, 1991) ISBN: 963-
7970-57-6
Elster, Jon A társadalom fogaskerekei (Osiris, 2001) ISBN:963-
379-316-5
Járó Katalin (szerk.) Felelősség és siker; A tranzakcióanalízis mint
döntésmenedzselés (Háttér Kiadó, 2013) ISBN: 978-615-5124-14-
3
Kahneman, Daniel Gyors és lassú gondolkodás (HVG, 2013)
ISBN: 978-963-304-098-0
Mintzberg, Henry A menedzsment művészete (Alinea Kiadó,
2010) ISBN: 978-963-9659-44-5

Az oktató(k) elérhetősége koronvary.peter@gmail.com

 Szakirodalom


