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Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek -

Meghirdetési gyakorisága tavaszi

Kompetenciák leírása

A kurzus résztvevői betekintést szereznek a modern tudományos 
gondolkodás rendszerelméleti alapjaiba, megismerik a rendszertan 
módszertanát és főbb megközelítési módjait, gyakorlatot 
szerezhetnek fontos megismerési, elemzési és döntéselőkészítési 
módszerek alkalmazásába.
1) A rendszerelmélet kialakulása és fejlődése.

2) A rendszer fogalma(i). A rendszer felépítése.

3) Rendszerműködések, rendszertulajdonságok.

4) Rendszertani elvek. Esettanulmány.

5) A rendszerelemzés típusai és alkalmazásuk.
6)Analitikus, holisztikus és kreatív elemzés: funkció, korlátok, 
módszerek.
7) Meta-metodológiák.

8) Elemzési feladatok (esetgyakorlat).

9) Rendszerszemléletű döntéselőkészítés.

10) Operatív rendszerfolyamatok.

11) Adaptív rendszerfolyamatok.

12) Neurokibernetikus (proaktív) rendszerfolyamatok.

13) Értékfolyamatok.

14) Érdek- vagy hatalmi folyamatok.

A tantárgy szakmai tartalma

A képzés célja a szervezetelmélet rendszertani alapjainak 
megismertetése a hallgatóval. Ennek érdekében három fő területet 
tekint át a tantárgy: (1) megismerteti a hallgatóval a 
rendszerelmélet alapfogalmait és elveit, valamint módszereit (2) 
alkalmaztatja ezeket a hallgató által is ismert vagy megismerendő 
szervezetek működéseire (3) bemutatja, miként lehet mindezt a 
szervezeti döntéshozatalban alkalmazni. A hallgató így átfogó 
alapismereteket és készségeket szerezhet későbbi 
szervezetelméleti, döntéselméleti, tudományos kutatási 
tanulmányaihoz, munkájához. A tantárgy természetesen integrálja 
a klasszikus rendszerelméletre épülő irányzatok (dinamikus 
rendszerek, káoszelmélet, komplexitás-elmélet stb.) eredményeit 
és módszereit, átfogó fogalomként használva a 
rendszertan/rendszerelmélet kifejezést.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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15) A komplex modellezés: esettanulmány.

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
Koronváry Péter Rendszertan (e-jegyzet, ZMNE 2009) ISBN: 978-
963-7060-77-9
Ajánlott irodalom:
Churchman, C. West Rendszerszemlélet (Stat. Kiadó, 1974)
ISBN: 963-340-008-2
Klár András Ideje az összegzésnek: gondolatok a
rendszerszemléletről (Klar Pour L'Art, 2013) ISBN: 978-963-
85112-2-5
Luhmann, Niklas Bevezetés a rendszerelméletbe (Gondolat,2006)
ISBN: 963-9610-53-4
Toffler, Alvin A harmadik hullám (Typotex, 2001) ISBN: 963-
9326-21-6
Toffler, Alvin Hatalomváltás (Európa, 1993) ISBN: 963-07-5540-
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