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5. Feltételek (ha vannak)
5.1 Az előadás
lebonyolításának
feltételei

•
•
•

5.2 A szeminárium /
labor lebonyolításának
feltételei

•
•

•
•

Helyszíni feltételek: vetítővel és írótáblával felszerelt helyiség;
az előadás zavartalan menete érdekében elvárt a pontos kezdés, az
eszközpark biztosítása és a mobiltelefonok lehalkítása;
a személyes eszközök (telefon, laptop) használata csak az oktatási
folyamat elősegítésének céljával engedélyezett (jegyzetelés, információkeresés, online platformok elérése, archiválás, online csapatmunka stb.);
kép- és hangfelvétel késztése a GDPR szabályozások értelmében tilos.
A szeminárium sikeres elvégzésének kritériumait, a vizsgára jelentkezés
feltételeit, az önálló munkák súlyát a végső értékelésben, a nagyobb
feladatokat és a határidőket, illetve a kötelező szakirodalmi
olvasmányokat az első szeminárium alkalmával a hallgatók és a
tantárgygazda közösen egyeztetik és rögzítik. Ezek a feltételek a félév
végéig kötelező érvényűek maradnak;
a szeminárium sikeres zárásához kötelező az önálló munkák leadása és
bemutatása határidőre;
a félév során leadott munkáknak egyéni hozzájárulást kell tartalmazniuk.
Plágium esetében a hallgató elveszíti a vizsgán és utóvizsgán való

részvétel jogát, illetve a kari és egyetemi szabályoknak megfelelő eljárás
indul. Erre vonatkozó szabályozások:
https://www.umftgm.ro/fileadmin/legislatie/Legea_206-2004_buna_counduita_cercetare.pdf
http://fspac.ubbcluj.ro/resurse/formulare-regulamente/reguli-etice-si-deontologice/

•

a szerkesztésnek a standard formátumot kell követnie: 12 pontos Times
New Roman, 2,5 cm-s (1 hüvelyk) margókeret, egyes vagy másfeles
sorköz. Az állomány címének tartalmaznia kell ékezetek nélkül a szerző
nevét, a feladat témáját vagy tartalmát és az elkészítés vagy leadás
dátumát (pl. Csaladnev_keresztnev_KompetenciaTeszt_ 20190301);
a önállómunkák leadása emailen elküldve vagy online platformra
feltöltve történik (doc, xls, pdf, ppt, prezi vagy videó-állományként)

•

Transzverzális
kompetenciák

Szakmai
kompetenciák

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák
• C1. A Az információ- és kommunikációtudományok területéhez kapcsolódó szaknyelv és
a szakmai ismeretek elsajátítása;
• C2. Beszédtechnikai és légzéstechnikai alapismeret elsajátítása;
• C3. Érveléstechnikai kompetencia elsajátítása
• C4. Közszereplésre való felkészítés.

•
•

CT2. Multidiszciplináris munkacsoportban való hatékony munkavégzés elsajátítása, a
csoporton belüli szerepnek megfelelő munkavégzés;
CT3 Az egyéni szakmai fejlődés tényszerű felmérése, a munkaerőpiacra való belépés és
az elvárásoknak megfelelő fejlődés érdekében;

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)
7.1 A tantárgy általános
célkitűzése

A féléves tárgy célja a személyi készségek és kompetenciák felmérése és
fejlesztése. Az előadások a készségfejlesztési elméleteket tárgyalják (,
önismeret, stresszkezelés, közszereplés és nyilvánosbeszéd, motiváció,
időmenedzsment, beszédtechnika, vezetés, leadership), míg a
szemináriumok segítik az elméletek gyakorlati felhasználhatóságát.

7.2 A tantárgy sajátos
célkitűzései

•
•
•
•

Az előadások elsődleges célja a személyi készségek fejlesztése
a szemináriumok célja a gyakorlatoztatás és a csoportmunka, a
részvételi- és élménypedagógia módszereivel elsajátítani a személyi
menedzsment módszereit;
a csoportos feladatok célja a közös gondolkodás, a csoportmunka
gyakorlása, míg a bemutatók a prezentációs készségeket fejlesztik;
a különböző munkamódszerek elsajátítása érdekében sor kerül egyéni
és kiscsoportos kreatív munkára, helyzetelemzésre, esettanulmányoldásra bemutatókra és interaktív kommunikációs gyakorlatokra.

8. A tantárgy tartalma
8.1 Előadás
1. Bevezetés – beszétechnikai alapok 1
Bevezetés, alapfogalmak.
Hangképzés. Légzéstechnikai alapok

Didaktikai módszerek
Vetített, interaktív
bemutató.

Megjegyzések
A félév és az önálló
munkák megbeszélése,
modellek bemutatása.

2. Beszédtechnikai alapok 2
Vetített, interaktív
Dallam, hanglejtés, szünet, olvasási technikák bemutató.
Gyarkorlatok
3. Beszédtechnikai gyakorlatok

Csoportos és egyéni
gyakorlat
4. Beszédtechnikai gyakorlatok
Csoportos és egyéni
gyakorlat
5. Beszédtechnikai gyakorlatok
Csoportos és egyéni
gyakorlat
6. Beszédtechnikai gyakorlatok
Csoportos és egyéni
gyakorlat
7. Közönség előtti beszéd - tartalomszerkesztés
Vetített, interaktív
bemutató.
8. Időmenedzsment
Vetített, interaktív
bemutató.
9. Motiváció és stresszkezelés, konfliktuskezelés Vetített, interaktív
bemutató
10. Leadership és coaching
Vetített, interaktív
bemutató;
11. Érveléstechnika
Vetített, interaktív
bemutató
12. Önálló feladatok bemutatók
Vetített, interaktív
bemutató.
13. Önálló feladatok bemutatói
Vetített, interaktív
bemutató.
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával.

•
•

•
•

A tárgy tartalma összhangban van más nemzetközi felsőoktatási intézményekben oktatott
tárgyakkal.
A tárgy felépítése és tartalma figyelembe veszi a szakmai szövetségek és karrierközpontok
ajánlásait, az alkalmazó szervezetek elvárásait, illetve a piaci változásokat. Az esettanulmányok és
a csoportos feladatok célja kapcsolatba kerülni a szakmai szervezetekkel, valós piaci- és
élethelyzetekkel találkozni.
A visszajelzés a szakmai szervezetek részéről pozitív, értékelik a tárgy során elsajátított tudást és
kompetenciákat.
A jogi és etikai vonzatok összhangban vannak az érvényes romániai törvényi rendelkezésekkel, a
tárgyalások etikája és a kapcsolatok kezelése pedig a szakmai (kommunikáció, média, gazdasági és
jogi) szervezetek kódexeinek szempontjait is figyelembe veszi.

10. Értékelés
Tevékenység típusa
10.1. Félév alatti
tevékenységek
10.2. Félévzáró vizsga

10.1 Értékelési
kritériumok
• bemutató

10.2 Értékelési
módszerek

10.3 Aránya a végső
jegyben
40%

20%
• beszédtechnikai
gyakorlat
10.4 A teljesítmény minimumkövetelményei
• Beszédtechnikai alapok ismerete a nyilvános beszédhez.
• a szemináriumi részvételi arány az érvényes szabályozások értelmében min. 70%, melynek
teljesítése a vizsga és utóvizsga feltétele;
• a vizsga minden próbáján az átmenő 50% elérése.
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