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Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A Közszolgálati kommunikációmenedzsment tárgy keretében a hallgatók 
megismerkednek a közszolgálati szervezetek külső és belső kommunikáció 
céljaival, eszközeivel, sajátosságaival, a kommunikáció megszervezését 
szabályozó uniós irányelvekkel és a magyar jogszabályokkal. Ezt követően, a 
hallgatók átfogó képet kapnak a kommunikáció megtervezésének és 
kivitelezésének egyes fázisaival, eszközeivel, jó gyakorlataival reguláris és 
krízishelyzetben. Végül, megismerkednek a (helyi) társadalmi párbeszéd 
strukturálásának technikáival, részvételi folyamatok tervezésének eszközeivel, 
nemzetközi és hazai példákkal. A gyakorlati órákon a hallgatók az 
előadásokon elsajátított ismeretekkel felvértezve egy valós - Újbuda 
Önkormányzata által adott – témát alapul véve, társadalmi célú kampányt 
terveznek, kiscsoportos projektmunka keretében. A kurzus végén a hallgatók 
prezentálják munkájukat az Önkormányzat illetékes szakértői számára. 

Közszolgálati kommunikációmendzsment: kommunikációs tervezés, 
szervezés, értékelés és elemzése tágabb, társadalomtudományi 
összefüggésben. Az elméleti tudás munka révén tapasztalati, procedurális 
tudással bővül.
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1.)  A közszolgálati kommunikáció alapjai (A BA képzés Közszolgálati 
kommunikáció és attitűd tárgy legfontosabb fogalmainak ismétlése). A 
közszolgálati kommunikációmenedzsment irányadó uniós dokumentumai
2.)  Esettanulmány: társadalmi célú kampánytervezés Újbuda Önkormányzata 
számára a DECIDE nemzetközi demokráciafejlesztő projekt keretén belül a 
Közszolgálati kommunikációmenedzsment hallgatói által, 2015-ben (inspiráló 
jó gyakorlat)
3.) A kívülre irányuló kommunikáció: tájékoztatás, kapcsolattartás, 
bizalomépítés 
4.) Stratégiai célok, taktikai célok, akciótervek. Az integrált kommunikációs 
tervezés eszközei 
5.) Társadalmi célú kampány tervezése és jó gyakorlatai Magyarországon és 
külföldön
6.) A sajtómunka elemei, médiakapcsolattartás, médiainterjú
7.) Arculat és brandépítés, reputációmenedzsment, place management
8.) Kríziskommunikáció megtervezése: a kríziskommunikációs forgatókönyv 
elemei
9.) Kríziskommunikáció: jó gyakorlatok, innovatív médiahasználat. A 
krízisinterjú
10.)   Kommunikációs- és média hatások tesztelése, értékelése
11.)  Társadalmi részvétel tervezése. Folyamattervezés, stake-holder analízis, 
a bevonás technikái. Jó gyakorlatok: ÁROP 2.2.20
12.)  A közösségi részvételen alapuló fejlesztések műhelymunkáinak 
facilitálása. Moderációs technikák közösségi részvételen alapuló tervezéshez
 13.) Belülre irányuló kommunikáció megtervezése, jó gyakorlatai. A vezető 
szerepe
14.)  Konfliktuskezelés, tárgyalás. Párbaj helyett párbeszéd: a harvardi 

Az aláírás megadásának feltételei
A foglalkozásokon való aktív, kötelező részvétel, folyamatjegyzőkönyv
vezetés és portfólió készítés a projektmunkákból (saját hozzájárulásról). 
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