
Gazdaság és lélek: Gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret 
szakirányú továbbképzési szak   

képzési és kimeneti követelményei 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Gazdaság és lélek: Gazdaságpszichológia, 

üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szak 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szerezhető 

megnevezése:  

  gazdaságpszichológiai, üzleti etikai és szervezeti önismereti szakember 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:   

Pszichológia 

4. A felvétel feltétele 

Felsőfokú végzettség 

Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.  

 

Képzési idő: 2 félév 

 

5. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 

6. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben 

A gazdasági élet alapvető meghatározóinak változásával előtérbe kerül a személyiség 

egésze, felértékelődnek a gazdasági viselkedés etikai-morális mozgatórugói. Ezzel együtt 

növekszik a személyes és szervezeti igény a vállalkozó szervezetek belső önreflexiós 

folyamatainak erősítésére. A képzésünk a gazdasági élet ilyen irányú változásait elemzi, 

ezekre igyekszik felkészíteni szervezet különböző szintjein a vezetőket, 

szervezetfejlesztőket. Az interdiszciplináris képzésünket sikeresen teljesítők jártasságot 

szereznek a gazdaságpszichológia, szervezeti magatartás társadalomtudományi 

szempontú elemzésében, a gazdaság és a munka világában hasznosítható teológiai 

ismeretekben, gazdasági viselkedés keresztyén hit felől való értelmezésében. Saját 

projektek kialakításával mélyítik el az üzleti élet morális kérdéseivel kapcsolatos 

önreflexiójukat, járatossá válnak a vállalati stratégiai tervezés társadalmi felelősséget 

érintő kérdéseiben. A képzés során saját élményt szereznek a lelki egészség megőrzéséről, 

kibontakoztatásáról, megismerkednek a szervezet működésének lelki dimenzióit erősítő 

szervezetpszichológiai módszerek használatának előnyeivel, az alkalmazásuk szakmai-

etikai kereteivel. 



1. Gazdaságpszichológiai, szervezetlélektani ismeretek: gazdaságpszichológia, 
szervezeti magatartás, szervezeti kultúra, vezetés, szociális identitás, szervezeti 
változásmenedzsment, szervezetfejlesztés. 

2. Etikai, teológiai ismeretek, üzleti etika: munkaetika, keresztyén etika, vezetés 
bibliai alapjai, spiritualitás szerepe a menedzsmentben, üzleti etika, vállalati társadalmi 
felelősségvállalás. 

3. Szervezeti önismereti gyakorlati foglalkozások: hivatásszemélyiség alakítása, 
stressz, stresszkezelés, kiégés, csoportdinamika, csoportmódszerek a szervezetben, pozitív 
pszichológia, flow a munkában, önreflektív tanulás, pályaszocializációs módszerek. 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a föbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditértékek 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

 Gazdaságpszichológiai, szervezetlélektani ismeretek: 24 kredit 

 Etikai, teológiai ismeretek, üzleti etika: 16 kredit 

 Szervezeti önismereti gyakorlati foglalkozások:14 kredit 

 Szakzárás: 6 kredit 

(szakdolgozat, záróvizsga) 

 

 


