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Az oktatás nyelve magyar

Előtanulmányi kötelezettségek -

Meghirdetési gyakorisága tavaszi

Kompetenciák leírása

A hallgató: 
• értse meg a tudásmenedzsment helyét és szerepét a szervezet 
életében és a vezetői munkában.
• ismerje meg a tudásmenedzsment nemzetközi gyakorlatban, 
közszolgálati területen  is alkalmazott szemléletét, logikáját, 
próbálja ki egyes alapvető eszközeit és módszereit, és mérje fel 
azok alkalmazhatóságát és jelentőségét;
• váljon képessé arra, hogy azonosítani tudja a felmerülő, a 
tudásmenedzsment eszköztárával kezelhető problémákat, és hogy a 
rendelkezésére álló erőforrásokat felhasználva információkat és 
megoldásokat keressen és találjon azokhoz;
• legyen képes a tudásmenedzsment szemléletét és eszköztárát, 
annak alakulását és fejlődését figyelemmel kísérni, ill. a maga 
területén és munkájában szükség szerint alkalmazni.

1) Bemutatkozás. 
Definíciók: mi a tudásmenedzsment (és mi nem).
A TM kialakulása, fejlődése; helye és szerepe az elméletben és 
gyakorlatban. Szervezeti kontextus, gondolkodási és működési 
keretrendszer. TM és a tanuló szervezet. 
Felkészülési feladat.
2) Alapfogalmak.  
Szakirodalom, internetes források. Hasznos szoftverek.
Tennivalók és követelmények a félév során.
Felkészülési feladat.

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók számára bevezetést 
nyújtson a tudásmenedzsment (TM) elméletébe, megismertesse 
velük annak nemzetközileg egyre terjedő gyakorlatát (különös 
tekintettel a TM közszolgálati alkalmazására), valamint 
betekintést nyújtson annak eszköztárába, különös tekintettel az IT 
technológiák alkalmazási lehetőségeire, a költségkímélő 
lehetőségekre és a TM „puha”, közösségszervező eszközeinek 
alkalmazására.
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3) A szervezeti TM feladata és helye a szervezeti és vezetési 
funkciók, ill. a vezetéstudományi területek között; a TM viszonya 
az információmenedzsmenttel, humánerőforrás-menedzsmenttel, 
projektmenedzsmenttel, változásmenedzsmenttel stb. Felkészülési 
feladat.
4) A tudásmenedzser: személyiség, hozzáállás, tudás, önfejlesztés, 
feladatok és tevékenységek. Felkészülési feladat.
5) A TM folyamata: a tudás előállításának, megszerzésének, 
bemutatásának, terjesztésének, ismételt felhasználásának stb. 
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
A TM alkalmazása más országokban. Felkészülési feladat.

6)  A TM és az IT viszonya. Szervezeti IT eszközök, lehetőségek 
és megoldások a tudásmenedzsment szolgálatában. 
Költségtakarékos megoldások. A TM „kemény” eszközei: előnyök, 
hátrányok, alkalmazás a közszolgálati gyakorlatban. Felkészülési 
feladat.
7) Az explicit tudás gyűjtése, rögzítése, terjesztése. „Tacit” 
ismeretek explicitté alakítása. Korlátok.
Egyéni tudásmenedzsment: praktikus eszközök.
Felkészülési feladat.

8) A TM „puha” módszerei: előnyök, hátrányok, alkalmazás a 
közszolgálati gyakorlatban. Kapcsolatteremtő, -építő, -fejlesztő 
módszerek, a „tacit” tudás azonosításának, gyűjtésének és 
átadásának folyamatai. 
Felkészülési feladat.
9) Nemzetközi TM esettanulmány, esettörténet elemzése.
Felkészülési feladat.
10) „Hogyan csinálnád te?” Gyakorlati feladatok, szituációs 
gyakorlatok csoportmunkában.
Felkészülési feladat.
11) Szervezeti tanulás, szervezetfejlesztés, vezetésfejlesztés, tanuló 
szervezetek, tudásszervezetek és a tudásmenedzsment. 
Felkészülési feladat.
12) TM stratégia és a stratégiai tudásmenedzsment. Felkészülési 
feladat.
13) Szervezetközi tudásmenedzsment: „tudásszövetségek”. 
Felkészülési feladat. 
14) Tudás és tudatlanság: tudásmenedzsment és 
tudatlanságmenedzsment? Felkészülési feladat.
15) Összefoglaló esetgyakorlat.

Az aláírás megadásának feltételei gyakorlati jegy (ötfokozatú) 

Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

Megfelelő minősítésű írásbeli házi dolgozat (min. 10. oldal)
elkészítése. Kiselőadás tartása, házi feladatok megfelelő teljesítése.
Órai munka: aktív, felkészült részvétel. 

Kötelező irodalom:
• Servin, Géraud – Brún, Caroline De, ABC of Knowledge
Management (NHS National Library for Health: Knowledge
Management Specialist Library, 2005)
• Uriarte, Jr., Filemon A. Introduction to Knowledge Management
(ASEAN Foundation, 2008) 
• az oktató által meghatározott további hagyományos és
elektronikus irodalom

Ajánlott irodalom:

Tantárgyi tematika heti bontásban 

 Szakirodalom
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▪ Bergeron, Bryan, Essentials of Knowledge Management (Wiley,
2003)
▪ Jennex, Murray E. (ed.), Knowledge Management; Concepts,
Methodologies, Tools, and Applications (IGI Global, 2008)
▪ Talisayon, Serafin (ed.) Knowledge Management for the Public
Sector (Asian Productivity Organization, 2013)

Az oktató(k) elérhetősége koronvary.peter@gmail.com


