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A Magatartástudományi Szigorlat feltétele az alábbi tantárgyak teljesítése:  
 
Magatartástudományok alapjai (I. évf. 1. félév)  
Kommunikáció (I. évf. 1. félév)  
Orvosi szociológia (III. évf. 1. félév)  
Orvosi antropológia (III. évf. 2. félév)  
Orvosi pszichológia II. (III. évf. 2. félév)  
Bioetika (IV. évf. 1. félév)  
Magatartásorvostan (IV. évf. 2. félév)  
 
A Magatartástudományi Szigorlat tartalmi felépítése: 
A Magatartástudományi Szigorlat az Orvosi pszichológia, Bioetika, Orvosi szociológia, Orvosi 
antropológia és Magatartásorvostan tantárgyak összesített számonkérése. 
A szigorlati kérdések végén található egy maximum 12 pontot érő eset több szempontú 
elemzése. 
 
Az „A” vizsga írásbeli, amelynek során 117 darab tesztkérdést kell megoldani.  
 
Értékelés: 

Százalék (%)   Jegy  
0 - 59.99:   elégtelen  (1)  
60.00 - 69.99:   elégséges (2)  
70.00 - 79.99:   közepes (3)  
80.00 - 89.99:   jó (4)  
90.00 - 100:   jeles (5) 

 
A szigorlati jegy javításának módja: „B” írásbeli vizsga. „C” vizsga szóbeli.  

A szóbeli szigorlaton a szigorlati tételsorból egy tételt kell egy háromtagú szigorlati bizottság 

előtt ismertetni. A tétel átfogó jellegű és az összes szigorlati tantárgy szempontjait 

tartalmazza. 

A szóbeli szigorlat tételeit lásd honlapunkon: 

http://nk.unideb.hu/hu/oktatasi-feladatok-magatartastudomanyi-intezet 

 
A Magatartástudományi Szigorlatra való felkészüléshez szükséges szakirodalmak: 
 
Orvosi pszichológia és Magatartásorvostan: 
Csabai Márta – Molnár Péter: Egészség, betegség, gyógyítás. Springer Hungarica 
Kiadó, Budapest, 1999. 
Előadások, gyakorlatok anyaga 



 
Bioetika: 
A szemináriumok teljes anyaga. 
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. Medicina, 
Budapest, 1999. 
1997. CLIV.tv. az egészségügyről II. fejezet: Betegjogi szabályzatok 
 
Orvosi Szociológia: 
David Armstrong: Az orvosi szociológia alapjai. Semmelweis Kiadó, 1995. 2.,4.,5.,8.,11.,12.,14. 
fejezetek 
 
Orvosi Antropológia: 
Cecil G. Helman: Kultúra, egészség és betegség. Melania Kiadó, Budapest, 1997. 
Fejezetek: 

 Az anatómia és az élettan kulturális vetülete 

 Orvos-beteg interakciók 

 A nemek és a reprodukció 

 Fájdalom és kultúra 

 Kultúra és gyógyszerek 

 Transzkulturális pszichiátria  
A diasoron közzétett vázlatok 

 

Az órai segédanyagok elérhetőségéről minden kurzus során az adott kurzusfelelős 

tájékoztatta az adott évfolyam hallgatóit.  

 

 


