
TANTÁRGYI LEÍRÁS
A tantárgy neve magyar nyelven: Kommunikációs ismeretek alapjai
A tantárgy neve angol nyelven: Communication Theory
A tantárgy kreditértéke: 4
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja: BN-KOMSAL-04-EA
A tantárgy besorolása: kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar): magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység: Művészet- és Designelméleti Intézet
A tanóra típusa és óraszáma: Előadás, heti óraszám: 2, féléves

óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező): Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve: 2022/2023 1. félév
Előtanulmányi feltételek: -

A TANTARGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉYNEK:
A kurzus végére a résztvevők jobban megértik a különböző kommunikációs helyzeteket és
hatékonyabban tudják használni a kommunikációt a magán- és a szakmai életükben.
A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:
A tantárgy az alap kommunikációs helyzetek mentén (interperszonális, csoport-,
tömegkommunikáció stb.) mutatja be a terület különböző megközelítési módjait, néhányat a
legismertebb kommunikációs elméletek közül. A tárgy célja, hogy a hallgatók felismerjék,
melyik kommunikációs szituáció milyen szerepet jelent a résztvevői számára, és átlássák a
kereteket és az adott helyzet sajátosságait.
A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:
Felismerni a mindennapjaikban a tárgyalt kommunikációs helyzeteket. A vonatkozó
szakirodalom elolvasása, videók megnézése. Opcionálisan a szakirodalom egy-egy
elemének feldolgozása absztrakt formájában.
A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:
Az előadás írásbeli vizsgával zárul.

Az előadás szemeszter értékelése a következő lehetségesen összegyűjtött pontokból áll
össze:
- órai jelenlét kötelező, maximális lehetséges hiányzás 3 alkalom
- érdemjegyek az írásbeli teszten elért pontszám alapján:

91-100%: jeles
76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges
0-50%: elégtelen
Megajánlott jegy adható: Nem.
KÖTELEZŐ IRODALOM:

· Interkulturális és nemzetközi kommunikáció a globalizálódó világban. Budapesti
Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2009

· Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat K., 2003
· Róka Jolán: Kommunikációelméleti alapismeretek : témakörök a kommunikáció elméletéből és

gyakorlatából. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Újságír, [2010]
· Berger, Arthur Asa: An Introduction to Communication, Routledge, 2016
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