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1. A tantárgy feladata és célja
A gyakorlatorientált, a tréningmódszertan eszközeivel dolgozó tárgy célja, hogy az
általános kommunikációs technikákon túl a hallgatók megismerjék azokat a
kommunikációt segítő speciális módszereket, melyek a munkájuk során velük interakcióba
kerülő személyi kör egy része kapcsán hatékonyabbá teheti munkájukat. Kriminológus
szakemberként mind nehezen vagy épp túl sokat "beszélő", de a releváns témákat
megfogalmazni nem tudó ügyféllel ugyanúgy találkozhat, mint agresszív, ellenséges
személlyel. Másként kell az információt átadni egy időskorúnak, mint egy fiatalnak. A
különösen szenzitív ügyfelekkel, így a gyermekekkel vagy az áldozatokkal való
foglalkozás pedig sajátos megoldásokat és a szakemberek részéről különös érzékenységet
kíván.
A tréningmódszertan alkalmazása lehetőséget teremt a sajátélményű tapasztalatszerzésre,
így a tudásanyag hatékonyabb átadására is.
2. A tantárgy tematikus leírása
- Kommunikáció-fókuszú ügyféltipológia
- A kommunikáció általános és speciális technikái (áttekintés)
- A kommunikáció általános és speciális technikái (összehasonlítás, különbségek)
- Kommunikáció fiatalokkal
- Kommunikáció idősekkel
- Kommunikáció a szenzitív személyi körrel (gyermekkorúak)
- Kommunikáció a szenzitív személyi körrel (áldozatok, sértetti kör)
- Kommunikáció a szenzitív személyi körrel (családon belüli erőszak áldozatai)
- Kommunikáció a szenzitív személyi körrel (női áldozatok)
- Kommunikáció nehéz ügyfelekkel (ellenséges ügyfél)
- Kommunikáció nehéz ügyfelekkel (agresszív ügyfél)
- Kommunikáció nehéz ügyfelekkel (pszichés betegséggel küzdő ügyfél)
- Panaszkezelés
- Esetgyakorlatok
- Stresszkezelés
3. Az aláírás feltétele

A tanrendben előírt konzultációk összevontan, tréning formájában kerülnek megtartásra,
melyen a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás feltétele. Az órákról
hiányzás nem engedélyezett. A részvételt a tárgyfelelős aláírásával igazolja.
4. A számonkérés követelményei
A tárgy oktatása az aláírást szerzett Hallgatók számára írásbeli beszámolóval zárul,
melynek keretében a Hallgató a feltett kérdések megválaszolásával igazolja, hogy a
követelményekben meghatározottakat elsajátította. A számonkért ismeretek köre a
konzultáción elhangzottak és az írásbeli anyagban kijelöltek. A nyújtott teljesítmény
ötfokozatú érdemjeggyel kerül értékelésre.
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Egyéb tudnivalók:
A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban és a tárgyfelelős – tanszéki honlapon
közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében zajlik.
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