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Meghirdetési gyakorisága őszi

Kompetenciák leírása

A kurzus résztvevői a képzés végére teljes körű ismereteket szereznek

a hivatali megjelenés- és viselkedéskultúra alapvető elemeiről,

történetéről és jelentőségéről, a megfelelő ruházat kiválasztásának

szempontjairól, különösen a hivatali öltözködés szabályairól, az egyes

alkalmakhoz illeszkedő viseletekről, a személyes és a távollévők

közötti kommunikációs szituációkban alkalmazandó szabályokról, a

hivatalos rendezvények protokolljáról hazánkban és az Európai

Unióban, emellett a személyes kommunikációban jól hasznosítható

tárgyalási és prezentációs alapismeretekkel gazdagodhatnak.

1./ Etikett és protokoll - alapfogalmak

2./ Kultúrtörténeti kitekintés - a társas érintkezés szabályai egykor és

most

3./ A viselkedéskultúra alapjai - a polgári és a hivatali

viselkedéskultúra alapszabályai

4./ Hivatali megjelenés alapjai

5./ Az öltözködési- és viselkedési kultúra szociológiája és

pszichológiája

6./ A társas kommunikáció új formái

7./A hivatali megjelenés és viselkedés jelentősége és jelentése

8./A hivatali megjelenés és viselkedés, mint kommunikáció                           

9./Tilalmak, tipikus hibák a hivatali megjelenésben

10./Öltözködési protokoll, az öltözködés szabályozása a közszférában

11./ Személyes kommunikációs szituációk gyakorlatok

A tantárgy szakmai tartalma

Minden államszervezetben – de Európa szívében különösen - fontos 

tényező, hogy az állami szféra képviselői mind megjelenésükben, 

mind magatartásukban tükrözzék a klasszikus és a modern európai 

normákat, kialakult szokásokat. A képzés célja kulturált 

kommunikációra képes közszolgák képzése, a hivatali megjelenés 

alapszabályainak ismertetése mind külső megjelenésben, mind a 

viselkedés, kommunikáció terén.

Tantárgyi tematika heti bontásban 
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12./Hivatali etikett, a hivatalos magatartás alapjai                                    

13./Hivatalos rendezvények protokollja                                          14./ 

Megjelenés és viselkedés hivatalos rendezvényeken                                

15./Hivatalos tárgyalások és a prezentáció protokollja

Az aláírás megadásának feltételei Szemináriumok látogatása.

Az értékelés módszere, 

vizsgakövetelmények
írásbeli beszámoló, háromfokozatú értékelés.
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(Novissima Kiadó, Budapest 2001., ISBN: 9638609621)

Németh Erzsébet: Közszereplés (Osiris Kiadó, Budapest 2006, ISBN

9633898943)
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