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Tantárgy neve Szakmai identitás fejlesztése   

Tantárgy kódja BOV1103L 

Meghirdetés féléve 1. 

Kreditpont 3 

Heti kontaktóraszám (elm. + 

gyak.) 

0+2 

Félévi követelmény minősített aláírás 

Előfeltétel (tantárgyi kód) - 

Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika Éva főiskolai tanár  

Tantárgy oktatója és beosztása Vass Vivien   

Tantárgyfelelős intézet kódja OTI 

   

 

FÉLÉVES TEMATIKA: 

 

A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók önismeretének, kommunikáció, konfliktuskezelő 

képességeinek, empátiájának, segítő attitűdjének fejlesztése a tréning módszerével.  

 

Elsajátítandó ismeretanyag: 

Az önismereti csoportmunka technikája. Az önismeret szintjei. Az önismeret felszíne. A 

mélyebb és társas szint feltárása. Az önfeltárást segítő és gátló tényezők. A személyes 

involválódás. Közelítés a reális önismerethez. A személyiség sokrétűségének a feltárása. Az 

énkép összetevőinek a tudatosítása, szerepe a mindennapi életünkben. Hatékony kommunikáció 

és konfliktuskezelés. Asszertivitás. Empátia és tolerancia. 

 

Kialakítandó kompetenciák: Tudás: Ismeri az önismerettel, énképpel kapcsolatos 

fogalmakat. Tisztában van saját képességével, énképével. Képesség: Képes reális ön-és 

társismeretre. Attitűd: Nyitott, fogékony, ugyanakkor kritikus önmagával és másokkal 

szemben. Törekszik reális ön-és emberismeretre. Autonómia és felelősség: Felelősséget érez 

saját magával és másokkal szemben.  
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FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER: 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke 

részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén 

a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: minősített aláírás 

 

 

Az értékelés módja, ütemezése: A minősítés megadása a részvétel alapján történik. A 

megjelölt tartamot meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: A minősített aláírás teljesítésének feltétele a 

foglalkozáson való aktív részvétel. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 17. 

 

                                                               Vass Vivien  

                                                                külső óraadó 

 


