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Empowerment vezetői tréning 

A tréning célja 

Egy egységes, együttműködés-orientált vezetői módszertan átadása, a vezetés 

felelősségi köreinek tisztázása, az aktuális vezetési szerepekkel kapcsolatos teendők 

azonosítása. Vezetői identitás, a Széchenyi Egyetem iránti lojalitás, a szervezeti és 

különböző szintekre (Karok, Tanszékek) lebontott célok megvalósítása, értékek 

képviselete. Alapvető vezetői készségek fejlesztése – „vezetői térkép” kialakítása. 

Különösen fontosnak látszik a vezetői alapkészségek kialakítása és tematikus átvétele 

ama felsőoktatási intézményeinkre jellemző specialitás miatt, amely szerint az 

egyetemi vezetők tudományos munkáságuk révén nyernek vezetői kinevezéseket, ami 

oktatói tevékenységük minőségével sem feltétlenül korrelál, de semmi összefüggése 

nincs vezetői képességeikkel és e tevékenységük hatékonyságával. 

Tematika és módszertan 

 Vezetői identitás, vezetői alapkompetenciák: 

 Vezetői önismeret 

  Tulajdonságok, készségek, attitűdök – a hatékony vezető jellemzői 

  A vezetői hitelesség és bizalom tényezői 

 Helyzetfüggő/Szituatív vezetés, Motiválás, Delegálás, coaching: 

 Vezetői stílusok 

 Stílushatékonyság 

 A szituatív vezetés modellje 

 Motiválás, fegyelmezés 

o A beosztottak személyes, szakmai és együttműködési értékességének 

tudatosítása 

o Pygmalion effektus – az elvárások ereje 

o A fegyelmezés és motiválás kapcsolata 

o A motiváció nem pénzbeli eszközei 

o Motiválás – ahogy a gyakorlatban felmerül 
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 Delegálás 

o A delegálás dilemmái 

o A feladatátadás technikái és lépései 

o A számonkérés, ellenőrzés, mint a vezető fejlesztési eszközei 

 A coaching alapjai 

o A vezető, mint tanár 

o A betanítás különböző típusú, tapasztalatú munkatársak esetében 

o A betanítás lépései és technikái 

  Az energetizált szervezet 

A tréning során használt oktatótechnikák 

 interaktív előadás 

 strukturált helyzetgyakorlatok, tréning játékok 

 oktatófilmek 

 videófelvétel és elemzés 

 a tanultak alkalmazása a munkahelyi környezetre, munkára 

A tréning során a gyakorlat aránya legalább 60%. 

A tréning várható eredménye 

A résztvevők vezetői identitása megerősödik: a vezetők és vezetett oktató 

munkatársak közötti viszony optimalizálása révén az Egyetem által támasztott 

követelményeknek is minőségibb szinten kpesek megfelelni.  

A vezetéssel és a vezetői intervenciókkal kapcsolatos ismereteik bővülnek, vezetői 

készségeik fejlődnek, önbizalmuk növekszik. Olyan vezetői módszereket és 

technikákat sajátítanak el, amelyek használatával megfelelően tudják definiálni, 

elemezni és értékelni nehéz vezetői helyzeteiket, s azokat a tanár kollégák 

menedzselésére, fejlesztésére használni.  

 

 


