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A BME VIK a kutatóegyetemi pályázat képzők képzése program keretében tisztelettel 
meghívja Önt és munkatársait Mérő László egyetemi tanár (ELTE), az Érzelmek logikája és 
más sikerese könyvek szerzője három részes előadására, melynek helyszíne a BME 
Informatikai épület IB 026 terem. 

Az előadások időpontja: 2012. február 21., február 28. és március 6. 14.30-16.30 

Az előadásokon való részvételhez regisztráció nem szükséges. 

Információ: dallos@mail.bme.hu 

Szakértelemtől a bizalomig 
IB 026 

2012. február 21. kedd 14.30-16.30 

A szakértelem természete 

Mit tud egy mester, amit nem tudnak a legjobb szakértők sem? A kognitív sémák természete, működése 
és fejlesztése. A gondolkodásváltás lehetőségei és nehézségei. Szakmai és általános emberi 
kompetencia. 

Az érzelmek szerepe a vezetésben, a gondolkodásban és a döntésben 

Az érzelmeket hagyományosan úgy tekintik, mint afféle állati eredetű csökevények, amelyek 
megzavarják a tisztán racionális, emberi gondolkodást. Az utóbbi húsz év pszichológiai kutatásaiból 
azonban épp az ellenkezője derült ki: érzelmek nélkül nincs értelem. 

2012. február 28. kedd 14.30-16.30 

Konfliktuskezelés és kompromisszumkeresés  

A konfliktuskezelés és a kompromisszumkeresés játékelméleti technikái. A játékelmélet nem-technikai 
bemutatása sok példával és esettanulmánnyal a gazdasági élet esetében. A játékelmélet által sugallt 
gondolkodásmód.  

A bizalom természete 

A bizalom természete a játékelmélet felfedezéseinek tükrében. A bizalom konkrét gazdasági előnyöket 
eredményez, mivel önmagában is holtteher-költség csökkentő tényező. A bizalom kialakulásának szinte 
feltétele egy-két kiadós összeveszés. 

2012. március 6. kedd 14.30-16.30 

Kooperáció és versengés egyidejűleg 

A kooperáció és a versengés távolról sem feltétlenül egymásnak ellentmondó fogalmak: sok példa és 
eset mutatja, hogy nagyon gyakran kifejezetten erősíthetik egymás hatékonyságát. 

Racionalitás és intuíció 

A racionális gondolkodás is intuitív, másképp nem tud működni. Példák erre és az elméleti háttér 
bemutatása. Hogyan használjuk az intuíciónkat és hogyan kerüljük el annak velejáró csapdáit? 
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