INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Kód predmetu:
CCV/ECo-TC1l/14

Názov predmetu: Testovanie ECo-C1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: kombinovaná
Počet kreditov: 0
Odporúčaný semester/trimester štúdia:
Stupeň štúdia: N
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
úspešné absolvovanie testovania z modulu Tímová práca
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie vedomostí v oblasti tímovej spolupráce. Ovládanie základných pravidiel, pripravenosť
na výzvy v pracovnom živote.
Stručná osnova predmetu:
Ako funguje tímová spolupráca, Čo je to tím, rozvoj tímu (Ako funguje tímová spolupráca,
Okrajové podmienky tímovej spolupráce, Výhody a nevýhody tímovej spolupráce, Tím sa musí
vyvíjať, Kde sa tím uplatní? Druhy tímov, Pomocou tímovej spolupráce sa zlepšia podnikové
štruktúry – prečo? Čo robí tím dobrým tímom? – Kto je dobrý tímový hráč? Tímový duch
– pocit „my všetci“ namiesto pocitu „ja sám“, Tímová komunikácia), Vývoj tímu pomocou
tímového tréningu (Možnosti, Čo znamená byť schopný tímu? Feedback), Vedúci tímu (Rola
vedúceho tímu, Čo sa od neho očakáva, Úlohy vedúceho tímu, Aké vlastnosti by mal mať dobrý
vedúci), Hodnotenie tímových výkonov (Odmeňovanie podľa výsledkov, Tímom podmienené
motivačné systémy), Podmienky úspešnej činnosti tímu (Komunikácia, Akceptancia - prijateľnosť,
Autonómia, Štruktúra, Zhodnosť, Koordinácia), Schéma tímu (Skupinové normy, Rozličné tímové
úlohy, Rozličné spôsoby správania sa v tíme, Rola vykonávania úloh, údržbová rola, deštrukčná
rola), Rušiace faktory pri tímovej spolupráci (Tímové spory, Styk s obťažnými kolegami a
kolegyňami, Ako dochádza ku konfliktom? Ako s nimi zaobchádzať?).
Odporúčaná literatúra:
VÝROST, Jozef - SLAMĚNÍK, Ivan. Sociální psychologie. 2., přepr. a rozš. vyd. Praha:
GRADA, 2008. 408 s.
VÝROST, Jozef - SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie I : Člověk a sociální
instituce. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. 384 s. ISBN 80-7178-269-6.
KOMÁRKOVÁ, Růžena - SLAMĚNÍK, Ivan - VÝROST, Jozef. Aplikovaná sociální
psychologie III : Sociálněpsychologický výcvik. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 224 s.
VÝROST, Jozef - SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální psychologie II. 1. vyd. Praha: Grada
Publishing, 2001. 260 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
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slovenský
Poznámky:
Po absolvovaní certifikačných skúšok zo všetkých 4 modulov (Tímová práca, Selfmarketing,
Manažment konfliktov, Komunikácia) študent získa ECo-C kartu a ECo-C certifikát.
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
Vyučujúci:
Dátum poslednej zmeny: 31.05.2014
Schválil:
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