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Dr. Kiss János 

 

 Munkaérték preferenciák vizsgálata 

 Előítéletek és sztereotípiák vizsgálata 

 A pszichés jól-lét és más személyiségtényezők vizsgálata a szociális és egészségügyi szfé-

rában 

 Szabadon választott téma előzetes egyeztetés után 

 

Dr. Kovács János 

 

 Segítő szakmák képviselőinek konfliktuskezelési technikái 

 Egészségügyi – és szociális szakmák művelőinek személyiségpercepciós sajátosságai 

 Az Internet, a mobiltelefon és az új információs technikák használatának pszichológiai 

kérdései 

 Kisebbségek csoporttá szerveződése, együttműködő és szolidáris viselkedésformái 

 Individualizmus-kollektivizmus – értékválasztások, viselkedéspreferenciák, értelemadó 

magyarázatok különböző társadalmi csoportok tagjainál 

 Segítő szervezetek szervezetpszichológiai elemzése (szervezeti kultúra, kommunikációs 

háló, munkahelyi légkör, elégedettség, stb.) 

 Kiégés, munkahelyi elégedettség a segítő szakmákban, az egészségügyben 

 Egészségügyi szervezetek a minőségbiztosításának pszichológiai problémái 

 Kisebbségi csoportok megjelenése, megítélése a médiában és a közvéleményben 

 Hátrányos helyzetűek az információs társadalomban 

 Hatalmi források és befolyásolási technikák alkalmazása az egészségügyi és szociális 

szakmákban 

 Főiskolai hallgatók életmódja, kockázatvállalása, egészségtudatos (pl. szórakozás, men-

tálhigiéné, dohányzás, alkoholfogyasztás, intim kapcsolatok alakulása) magatartása 

 Főiskolai hallgatók motivációs alapjainak feltárása (különös tekintettel a teljesítménymo-

tivációra!) 

 

Mohácsi Bernadett 

 

 Evészavarok és testképzavarok.  

 Terhesség, szülés, születés pszichológiája 

 Reproduktív egészségpszichológia 

 A média hatása a gyermeki világképre 

 A válás lélektana 
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 Időskori szerepváltozások  

 Egyéb, szabadon választható téma 

 

 

Zolnai Erika 

 

 Fogyatékos felnőttek életminősége, önálló életvitele, (esettanulmány / vizsgálat) 

 Fogyatékos felnőttek támogatott foglalkoztatása, (esettanulmány / vizsgálat) 

 Fogyatékos felnőttek támogatott lakhatása (esettanulmány / vizsgálat) 

 Fogyatékos gyerekek integrált nevelése (esettanulmány / vizsgálat) 

 Pszichés problémák megjelenése a gyermekvédelmi munkában (esettanulmány, vizsgálat / 

adatok másodelemzése)  

 Pszichés tényezők szerepe a betegekkel való szociális munkában (esettanulmány, vizsgá-

lat, adatok másodelemzése) 

 Devianciák megjelenése és beavatkozási lehetőségek a szociális ellátásban (esettanul-

mány, adatok másodelemzése) 

 Hátrányos helyzet, sajátos nevelési igény a szocializációs problémák 

 

A szakdolgozatoknál az eddigi ismeretek integrációja (jog, szociális munka, pszichológia, 

stb.) történjen meg, a probléma komplex értelmezésére legyen lehetőség, és a szociális mun-

kás szakmai kompetenciája, feladatvállalása tükröződjön benne. Előnyösek lehetnek az ala-

pos, és szemléletes esettanulmányok, az esetleges kérdőíves felmérések mellett/helyett. 

A meghirdetett oktatókon kívül is kereshetők szakdolgozati konzulensek. Egyéni konzulensek 

és témák esetén az intézetigazgató/tanszékvezető döntése szükséges. 
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