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Kompetenciák leírása

A tantárgy elvégzése révén a hallgató képes felismerni az egyéni és csoportos 
érvelésekben torzításokat; biztosítani tud egy csoportos megbeszélésen egy 
torzításoktól mentesebb, nyitottabb döntési folyamatot; érzékenyebbé válik a 
döntések tartalmának felismerésére; jobban tudja kezelni a döntési helyzetek 
kulturális meghatározottságát; ismeretekkel rendelkezik az egyéni, csoportos 
és társadalmi szintű döntések sajátosságairól; fejlődnek a problémamegoldói, 
döntési és megbeszélés-vezetési (mint a döntési folyamat menedzselésének 
kommunikáció szintje) kompetenciái.

A tantárgy szakmai tartalma

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék, elsajátítsák a döntéselmélet 
legfontosabb modelljeit, a döntésmódszertan alapjait, a döntés-előkészítés és a 
döntéshozatal elméleti hátterét és legfontosabb technikáit. Az általános elvi 
bevezetés után különböző valós problémák elemzésével bepillantást nyernek a 
döntéselmélet főbb iskoláinak munkájába, illetve olyan módszertani 
eszközöket ismerhetnek meg, melyeket ezek az irányzatok alkalmaznak. A 
kurzus célja, hogy a résztvevők megismerjék és megértsék a racionális, illetve 
korlátozottan racionális viselkedés hatásait a döntési folyamatokra; képesek 
legyenek szakmai döntések elemzésére, a kreatív gondolkodásra, és 
tudatosodjon bennük azoknak az egyéni és szervezeti döntéspszichológiai 
folyamatoknak a jelentősége, amelyek a döntésekre jelentős hatással vannak. 
A résztvevők a képzés végére jártasságot szereznek a kockázatmenedzsment 
és a társadalmilag felelős közigazgatási döntéshozatal területén is.
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Tantárgyi tematika heti bontásban 

15.1. Bevezetés, alapfogalmak.
15.2. A szervezeti problémamegoldás alapmodellje.
15.3. A döntési kontextusa.
15.4. A szervezet mint problémamegoldó rendszer.
15.5. A szereplők I.: A döntéshozó.
15.6. A szereplők II.: A team(ek) és egyéb érintettek.
15.7. A döntéshozatal: amit a modellek elmondanak.
15.8. A tünetektől a probléma megfogalmazásáig.
15.9. A döntés előkészítés lépései.
15.10. A döntéshozó dilemmája, a döntés mint csapda.
15.11. A döntéstől a megoldásig: a kivitelezés.
15.12. Döntéstorzító pszichológia és kommunikáció.
15.13. Döntéstorzító „belső számítógép”.
15.14. A döntéstorzító közösség.
15.15. Összefoglalás, zárás.
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