Tantárgy neve: Reklámpszichológia, PR, marketing
Kreditszám: 3
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: 3
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): Gy.j.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgyleírás:
A kurzus célja:
A tantárgy keretében a marketing modern fogalmának megszületésétől a posztmodern
fogyasztó kialakulásáig szemléletes módszerekkel tárjuk fel a pszichológia
tudományterületének hozzájárulását a marketing kommunikáció gyakorlati alkalmazásához.
A kurzus során érintett legfontosabb kérdések:
Az előadások feldolgozzák a reklám, és bővebben a marketing kommunikáció és PR
fejlődését és kiteljesedését. Etikai, módszertani és diszciplináris megfontolásokat elemezve
tekintjük át a modern, ipari és kapitalista társadalom fejlődésében a kommunikáció
szerepét, az eladások ösztönzéséhez való hozzájárulását illetve a posztmodern, információs
társadalom fogyasztói érzelmeinek felismerését, felhasználását és befolyásolását célzó
elméleteket és módszereket. A nagy pszichológiai iskolák (irányzatok) eredményeinek
marketing hasznosulását elemezve (gestalt, behaviorizmus, pszichoanalitikus irányzat,
kognitív megközelítések), megértjük, hogy ezek hogyan formálták a fogyasztóról kialakult
képet, illetve újabban a fogyasztói döntések kognitív (gondolkodásos) és affektív (érzelmi)
hátterének műszeres vizsgálata milyen változásokat hozhat a közeljövő marketing
kommunikációjának fejlődésében. A gyakorlati példákon keresztül bemutatott elméleti
háttér lehetővé teszi a tárgyi ismeretek alkalmazását és a marketing munkában – a
termékfejlesztéstől a márka menedzsmenten keresztül a média és reklám tervezésig közvetlen felhasználását.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása
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