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1. A tantárgy feladata és célja
A gyakorlatorientált szabadon választható tárgy célja elsősorban az, hogy a Hallgatók
megismerkedhessenek a XXI. század globalizált társadalmait átható kulturális sokszínűséggel,
illetve az ezekben eredeztethető konfliktusok okaival, jellemzőivel és sajátosságaival csakúgy,
mint a feloldásukat, kezelésüket felvállaló technikákkal és stratégiákkal.
E körben lehetővé válik a nemzetközi kitekintés is, teret biztosítva nem csak az egyes
országokban bevált formák megismerésére, de a jó gyakorlatok feltérképezésére is – mindezt
sajátos módon, médiapedagógiai eszközök igénybevételével.
A tárgy egyben hozzájárul a Hallgatók interkulturális képességeinek fejlesztéséhez.
2. A tantárgy tematikus leírása
 Általános bevezető. A kultúra fogalma
 A kultúra szintjei
 A kultúrák rétegei
 Inter- és multikulturalitás. Kulturális sokk
 A kultúrák megismerési folyamata
 A megismerés akadályai. A kulturális szűrőtől a kulturális identitásig
 Kultúra és kommunikáció – kultúraközi kommunikáció
 Kulturális különbségek
 Kultúrák és konfliktusok
 Az interkulturális konfliktusok sajátosságai
 Nyitottság és tolerancia a konfliktuskezelésben
 A kulturális konfliktusok megelőzése
 Konfliktuskezelés – jó gyakorlatok
 Projektfeladatok
3. Az aláírás feltétele
A tanrendben előírt konzultációkon a Hallgató köteles részt venni, mely az év végi aláírás
feltétele. 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 számon kért ismeretek köre a
konzultáción elhangzottakon alapul. A nyújtott teljesítmény komplex értékelésére
(beszámoló) háromfokozatú (nem felelt meg; megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel
kerül sor.
5. Kötelező tananyag
 a konzultáción elhangzottak
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Egyéb tudnivalók:
A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztrációban (A/6. épület 127. szoba) és a tárgyfelelős
– tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája
keretében zajlik.

Miskolc, 2016. szeptember
Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

