
Budapesti Műszaki Főiskola
Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ

Tantárgyprogram

1. A tantárgy általános adatai
A tantárgy neve: Általános kommunikáció
Szakirány: Szabadon választható tantárgy
Tagozat: 
Heti óraszám: 2 óra ea.
Követelmény: 
Megszerezhető kredit: 
Tantárgyfelelős neve: 
Oktató neve: Dr. Halabuk József 

2. Oktatott témakörök

Oktatási hét Témakör megnevezése
a foglalkozás típusa

ea gy l
1. A kommunikáció, mint személyes- és társadalmi 

magatartás.
x

2. A kommunikáció helye a társadalomtudományok 
rendszerében.

x

3. A kommunikáció „története”. x
4. A nem verbális kommunikáció jelensége x
5. A verbális kommunikáció megvalósulása. x
6. A verbális kommunikáció szerepe a népek, nemzetek 

életében.
x

7. A verbális kommunikáció: Ismeretközlő szerepe; 
művészi jegyei.

x

8. A kommunikáció multikulturális szerepe x
9. A kommunikáció színeváltozásai a szubjektum élete 

során. 
x

10. Tudományos jellegű kommunikáció. x
11. Pedagógiai jegyek, követelmények kommunikáció 

területéről.
x

12. A gépi-, elektronikus kommunikáció. A jövő (elképzelt) 
kommunikációs jellemzői.

x

13. Kommunikációs gyakorlat végzése. x
14. Konzultációs kérdések megbeszélése. x

ea: előadás; gy: tantermi gyakorlat; l: laboratóriumi gyakorlat

3. Irodalomjegyzék
a) Írott tananyagok
Kötelező irodalom
                                Gombocz Jánosné, Kommunikáció, BMF jegyzet, Bp., 1990.

Ajánlott irodalom
Buda Béla, A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Animula, Bp., 1994.



b) Elektronikus tananyagok
Kötelező irodalom
                                Gombocz Jánosné, Kommunikáció, BMF jegyzet, Bp., 1990.

Hozzáférési hely: 
A Központ honlapján.

Ajánlott irodalom
Hozzáférési hely: 

4. Tantárgyi követelmények
a) a foglalkozásokon való részvétel előírásai
Az előadásokon való megjelenés kötelező. A hiányzások számát és az igazolásának módját a 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza.

b) A félévközi tanulmányi ellenőrzések (zárthelyik, beszámolók) követelményei, időbeli ütemezése
A félév során a hallgatók az aktuális tananyaghoz kapcsolódó feladatokat kapnak.

c) Az aláírás teljesítésének feltételei

d) A félévközi jegy teljesítésének feltételei, az érdemjegy kialakításának módja
A félévi követelmény: 
    Tantárgyi esszé készítése az előadó által ismertetett formában.

e)  A hiányzások,  az elégtelen gyakorlati  foglalkozások és zárthelyik szorgalmi időszakban való 
pótlásának feltételei, módja, időbeli ütemezése
Minden hiány is csak a szorgalmi időszakban pótolható.

f) A vizsga és beszámolók feltételei, módja (írásbeli/szóbeli)
írásbeli

g) Az esetlegesen megajánlott jegy és elővizsga feltételei
Az esszé készítése.

h) A vizsgaidőszakban való pótlás (első 10 munkanap) feltételei, módja
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