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A kurzus célja: A szervezetpszichológia az alkalmazott pszichológia állandóan fejlődő,
változó területe. A változást az egyre nagyobb tempóban átalakuló gazdasági és társadalmi
környezet kényszeríti ki, ez a környezet folyamatosan megújulásra készteti a szervezeteket. A
szervezet igen bonyolult rendszer, melynek, miközben céljai hatékony megvalósítására
törekszik, külső és belső környezetéhez egyaránt alkalmazkodnia kell. Céljait a benne dolgozó
emberek révén tudja megvalósítani. Sikere és hatékonysága elsősorban attól függ, hogy a
vezetés (a management) megfelelően tudja-e irányítani a szervezetet, vagyis a tervezés, a
szervezés, a vezetés és az ellenőrzés kielégítően funkcionál-e. Az irányítás egyfelől a célok
elérésére irányuló döntések, másfelől viszont az emberi erőforrások felhasználására irányuló
döntések minőségétől függ. A kurzus célja a szervezeti folyamatok elemzése az egyének és a
csoportok szervezeti viselkedésének pszichológiai interpretálása segítségével. Elsajátítandó
ismeretanyag: vezetési modellek, nemi és kulturális különbségek a vezetésben, a szervezeti
kommunikáció alapkérdései, e témakörökhöz kapcsolódó főbb kutatások és módszertani
kérdések. Kialakítandó kompetenciák: modellek és empirikus anyag kritikai elemzése.
A kurzus során érintett legfontosabb kérdések:
szervezetelméletek, szervezeti struktúra, szervezeti kultúra, a szervezeti kommunikáció
értelmezési lehetőségei, vezetési modellek, a hatékony vezetés, vezetők kiválasztása és
fejlesztése, vezetés nemzetközi környezetben, vezetési tanácsadás
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