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A kurzus célja:

A kurzus a kockázatvállalás egyéni, szervezeti és társadalmi kérdéseit tárgyaló szakirodalomból ad
áttekintést, bemutatásra kerülnek a kockázatvállalás kutatásának módszertani kérdései, kvalitatív és
kvantitatív stratégiára építő kutatások eredményei. Vizsgálja a diszpozicionális, a nemi, életkori és
a kulturális különbségeket, a kockázatpercepció és a kockázatvállaló viselkedés összefüggéseit, a
kognitív, érzelmi és motivációs elméleteket. Társadalmi szinten a környezet tudatosság, a
környezeti kockázatok észlelésének kulturális és hiperopia elméleteit tekinti át, illetve hatékony
kockázat kommunikáció fortélyaival foglalkozik.
A kurzus során érintett legfontosabb kérdések:

Az egyéni kockázatvállalás döntéselméleti megközelítései
Kockázatpercepció és kockázatvállaló viselkedés összefüggései. Érzelmek, motiváció szerepe a
kockázatvállalásban
Nemi és kulturális különbségek. Életkori sajátosságok – serdülők kockázatvállalása.
A szervezeti kockázatvállalás modelljei.
Az innováció makrokontextusa. Innovációs, vállalkozói társadalom.
Innováció a szervezetben. Innovációmenedzsment gazdasági megközelítésben. A kreatív szervezet.
Társadalmi kockázatok észlelése és kezelése.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása
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