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15. Összefoglalás

Kötelező irodalom

Ajánlott irodalom

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a kurzus alapvetően képességfejlesztő célokat kíván megvalósítani, 

tehát a kompetenciák gyakorlati jellegűek. Azaz a tárgyalás és érvelés elemeinek alapos ismerete mellet legyenek 

képesek megtervezni egy tárgyalást, legyenek képesek egy adott álláspont lehető leghatékonyabb megvédésére. 

Mindemellett legyenek képesek felismerni a tárgyalás és érvelés során alkalmazott un csapdákat, irrelevanciákat. 

Zentai István: A meggyőzés utjai, Zentai István: A meggyőzés csapdái.

Pratkanis - Aronson: A rábeszélőgép, Aronson : A társas lény, és még nagyon sok
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A kurzus kifejezetten gyakorlati jellegű képzés tulajdonképpen a lehetőségekhez képest igyekszik az átlagos 

egyetemi oktatás keretei közé a tréningoktatás elemit bevinni. Ennek okán maga a képzés is tömbösített 

formában jelenik meg a hallgatók számára, mert az adott témakörök nem fejthetők ki 2 x 45 percben. Az 

általános kommunikáció elemeinek vizsgálatát követi egy szűkítés, melynek során a vizsgálódás kifejezetten a 

befolyásolásra koncentrálódik. Szerves része a képzésnek a gyakorlat, melynek során egyéni és csoportos 

szituációs feladatokban kell a hallgatóknak részt venni.Gyakorolják az egyéni, prezentációs helyzeteket, melynek 

során videofelvétel készül róluk, melyet közösen elemzünk. Önállóan kell érveláési gyakorlatokra felkészülniük és 

azokban sikeresen szerpelni. Összefoglalva a tantárgy szakmailag az un kognitív tudományhoz kapcsolódik, 

annak mind elméleti, mind gyakorlati oldalát figyelembe véve.
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