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Oktatási cél: 
A kurzus célja, hogy a hallgatók megértsék a tudás szerepét a versenyképesség megőrzésében a 

tudásalapú gazdaság feltételei között. A tudás a munkavégzés közbeni interakciók során keletkezik. A 

tantárgy kettős célt szolgál: Egyrészt a hallgatók kapnak egy áttekintést a tudásmenedzsment 

kialakulásáról, fejlődéséről, elméleteiről és modelljeiről, másrészt gyakorlati eszközöket kapnak, 

melyeket a későbbi vezetői munkájuk során alkalmazni tudnak.  
A tudásmenedzsment kurzus megtanítja a hallgatóknak, hogyan tudják hatékonyan kihasználni a 

munkatársak meglévő tudás vagyonát és szellemi erőforrását. A kurzus résztvevői képesek lesznek a 

sikeres tudásmenedzsment stratégia megvalósításához egy átfogó keret rendszert kialakítani a 

szervezeti szellemi vagyon emelése érdekében. 

 Ismeretkörök: 

A tudásmenedzsment transz-diszciplináris megközelítése a szervezeti tanulás és kibocsátás 

fejlesztéséhez, optimális tudás felhasználásával. (Magában foglalja a szociális és technológiai 

tevékenységek és folyamatok felülvizsgálatát, kialakítását és megvalósítását a tudás előállítása, tudás 

megosztása, alkalmazása és használata érdekében.)  

Részletes tematika: 

 Amit a tudásról tudni kell (adat – információ – tudás – bölcsesség) 

 A tudásmenedzsment (TM) és tudásmenedzsment rendszer (TMR) definíciói, 

fejlődéstörténetük (5 fázisú fejlődési modell) 

 A tudásmenedzsment elemei (modellek és kapcsolatuk a szervezet egyéb folyamataival) 

 Tudásmenedzsment eszközök 

 Tudásmenedzsment rendszerépítés feltételei (IT és bizalom alapú kultúra) 

 Tudásmenedzsment stratégia és tudásmenedzsment rendszer kialakítása 

 Tudás munkások a digitális világban 

 Új gondolkodás a tudásról és tudásmenedzsmentről a jelen gazdasági helyzet (COVID után) 

követelményeinek megfelelően. (Hogyan tudja a TM innovatív megközelítése 

kiegyensúlyozottan biztosítani a sajátos üzleti értéket a tudás megragadása, aktiválása és 

alkalmazása fejlett megoldásaival?) 
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Hallgatói egyéni feladat típusai: 
Esettanulmány készítése saját példán keresztül, tanulmány beadása és prezentáció az eredményekről.  

Saját kutatási téma ötvözése a tudásmenedzsment logikájával, valamely modelljével, írásbeli 

beadandó tanulmány. 

 


