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PSZICHOLÓGIA
MESTERKÉPZÉSI SZAK
Indított specializációk:
Képzési terület:
Képzési ciklus:
Képzés munkarendje:
A szakért felelős kar:
Képzési idő:
Az oklevélhez szükséges kreditek száma:
Az összes kontakt óra száma
Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

Szakfelelős:

tanácsadás- és iskolapszichológia
munka- és szervezetpszichológia
interperszonális és interkulturális pszichológia
bölcsészettudomány
mester
nappali
Bölcsészettudományi Kar
4 félév
120
min. 1230 kontakt óra + a szabadon választható
tárgyak óraszáma
 tanácsadásés
iskolapszichológia:
képzőhelyen vagy külső intézményben (360
óra, 30 kredit), vezetett kutatómunka (120 óra,
8 kredit)
 munka- és szervezetpszichológia: képzőhelyen
vagy külső intézményben (360 óra, 30 kredit),
vezetett kutatómunka (120 óra, 10 kredit)
 interperszonális
és
interkulturális
pszichológia: képzőhelyen (360 óra, 30 kredit),
vezetett kutatómunka (120 óra, 8 kredit)
Prof. Dr. Münnich Ákos

A SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI:
1. A mesterképzési szak megnevezése: pszichológia (Psychology)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése
végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
szakképzettség: okleveles pszichológus
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Psychologist
választható specializációk: kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, klinikai és
egészségpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia,
interperszonális és interkulturális pszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia
3. Képzési terület: bölcsészettudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pszichológia alapképzési szak.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit
- a szak orientációja: : elméletorientált (60-70 százalék)
- a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi
besorolása: 311/0313
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a pszichológia tudományterületein megszerzett
ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia több ágában. Ismerik a pszichológus szakma módszereit és
eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében
használni. Megfelelő végzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a pszichológia különböző területein külön
jogszabályban meghatározott további speciális szakképesítést szerezzenek. Felkészültek tanulmányaik doktori
képzésben történő folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A kognitív pszichológia specializáción a pszichológus
a) tudása
Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti
fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.
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Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a kognitív pszichológia és társtudományok szakirodalmában.
Részletes ismeretekkel rendelkezik a kognitív pszichológia területein, és integrálja a társtudományok ismereteit.
Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.
Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális
jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.
A kognitív pszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.
Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit,
speciális ismereteit ebben a témában magas szinten alkalmazni képes.
Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat,
amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.
Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű szakcikkek olvasására
képes.
b) képességei
Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok
felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.
Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több
szempontú vizsgálatára.
Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére.
Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására.
Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.
Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.
Képes a pszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.
Képes véleményét önállóan, a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően, akár idegen nyelven is
megfogalmazni, és szakmai fórumokon megvédeni.
Képes a kognitív pszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.
Képes a kognitív pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatára.
Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő,
gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a kognitív pszichológiai irányultságának megfelelő
munka folyik.
Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő
területeken.
Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi
konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni.
c) attitűdje
Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságát.
Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.
Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggéseit.
Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség
fontosságát.
Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
d) autonómiája és felelőssége
Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak
autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével.
Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét.
Az európai beágyazottságnak megfelelően képviseli szakmai, kulturális identitását.
Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért. Kutatásait a szakmai etikai
követelményeknek és engedélyeknek megfelelően végzi.
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Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.
8.1.2. A munka- és szervezetpszichológia területén a pszichológus
a) tudása
Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti
fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.
Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a munka- és szervezetpszichológia és társtudományok
szakirodalmában.
Részletes ismeretekkel rendelkezik a munka- és szervezetpszichológia területein, és integrálja a társtudományok
ismereteit.
Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.
Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális
jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.
A munka- és szervezetpszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.
Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit,
speciális ismereteit ebben a témában magas szinten alkalmazni képes.
Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat,
amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.
Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű szakcikkek olvasására
képes.
b) képességei
Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok
felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.
Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több
szempontú vizsgálatára.
Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére.
Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására.
Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.
Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.
Képes a pszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.
Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően, akár idegen
nyelven is, és szakmai fórumokon megvédeni.
Képes a munka- és szervezetpszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.
Képes a munka- és szervezetpszichológia területén alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó
eljárások használatára.
Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő,
gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a munka- és szervezetpszichológia irányultságának
megfelelő munka folyik.
Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő
területeken.
Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi
konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni.
c) attitűdje
Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságát.
Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.
Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggéseit.
Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség
fontosságát.
Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
d) autonómiája és felelőssége
Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
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Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak
autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével.
Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét.
Az európai beágyazottságnak megfelelően képviseli szakmai, kulturális identitását.
Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért.
Kutatásait a szakmai etikai követelményeknek és engedélyeknek megfelelően végzi.
Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.
8.1.3. A klinikai és egészségpszichológia területén a pszichológus
a) tudása
Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti
fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.
Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a klinikai és egészségpszichológia és társtudományok
szakirodalmában.
Részletes ismeretekkel rendelkezik a klinikai és egészségpszichológia területein, és integrálja a társtudományok
ismereteit.
Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.
Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális
jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.
A klinikai és egészségpszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten ismeri.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.
Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit,
speciális ismereteit ebben a témában magas szinten alkalmazni képes.
Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat,
amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.
Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű szakcikkek olvasására
képes.
b) képességei
Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok
felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.
Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több
szempontú vizsgálatára. Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére.
Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására.
Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.
Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.
Képes a klinikai és egészségpszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.
Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően (akár idegen
nyelven is) és szakmai fórumokon megvédeni.
Képes a klinikai és egészségpszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.
Képes a klinikai és egészségpszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások
használatára.
Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő,
gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a klinikai és egészségpszichológiai irányultságnak
megfelelő munka folyik.
Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő
területeken.
Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi
konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni.
c) attitűdje
Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságát.
Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.
Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggéseit.
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Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség
fontosságát.
Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
d) autonómiája és felelőssége
Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak
autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével.
Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét.
Az európai beágyazottságnak megfelelően képviseli szakmai, kulturális identitását.
Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért. Kutatásait a szakmai etikai
követelményeknek és engedélyeknek megfelelően végzi.
Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.
8.1.4. A tanácsadás- és iskolapszichológia területén a pszichológus
a) tudása
Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti
fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.
Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a tanácsadás- és iskolapszichológia és társtudományok
szakirodalmában.
Részletes ismeretekkel rendelkezik a tanácsadás- és iskolapszichológia területein, és integrálja a társtudományok
ismereteit.
Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.
Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális
jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.
A tanácsadás- és iskolapszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.
Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit,
speciális ismereteit ebben a témában magas szinten alkalmazni képes.
Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat,
amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.
Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű szakcikkek olvasására
képes.
b) képességei
Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok
felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.
Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több
szempontú vizsgálatára.
Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére.
Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására.
Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.
Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.
Képes a pszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.
Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően (akár idegen
nyelven is) és szakmai fórumokon megvédeni.
Képes a tanácsadás és iskolapszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.
Képes a tanácsadás és iskolapszichológia területén alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó
eljárások használatára.
Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő,
gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a tanácsadás és iskolapszichológia irányultságának
megfelelő munka folyik.
Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő
területeken.
Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi
konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni.
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c) attitűdje
Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságát.
Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.
Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggéseit.
Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség
fontosságát.
Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
d) autonómiája és felelőssége
Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak
autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével.
Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét.
Az európai beágyazottságnak megfelelően képviseli szakmai, kulturális identitását.
Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért. Kutatásait a szakmai etikai
követelményeknek és engedélyeknek megfelelően végzi.
Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.
8.1.5. A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területén a pszichológus
a) tudása
Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti
fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.
Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia és
társtudományok szakirodalmában.
Részletes ismeretekkel rendelkezik a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területein, és integrálja a
társtudományok ismereteit.
Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.
Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális
jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.
A fejlődés- és klinikai gyermekpszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.
Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit,
speciális ismereteit ebben a témában magas szinten alkalmazni képes.
Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat,
amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.
Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű szakcikkek olvasására
képes.
b) képességei
Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok
felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.
Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több
szempontú vizsgálatára.
Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére.
Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására.
Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.
Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.
Képes a pszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.
Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően (akár idegen
nyelven is) és szakmai fórumokon megvédeni.
Képes a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.
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Képes a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia területén alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és
beavatkozó eljárások használatára.
Képes pszichológusi tevékenység gyakorlására - megfelelő szupervízió mellett - olyan nevelési, képzési, fejlesztő,
gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
irányultságának megfelelő munka folyik.
Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő
területeken.
Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi
konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni.
c) attitűdje
Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságát.
Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.
Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggéseit.
Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség
fontosságát.
Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
d) autonómiája és felelőssége
Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak
autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével.
Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét.
Az európai beágyazottságnak megfelelően képviseli szakmai, kulturális identitását.
Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért. Kutatásait a szakmai etikai
követelményeknek és engedélyeknek megfelelően végzi.
Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.
8.1.6. Az interperszonális és interkulturális pszichológia területén a pszichológus
a) tudása
Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti
fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.
Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik az interperszonális és interkulturális pszichológia és
társtudományok szakirodalmában.
Részletes ismeretekkel rendelkezik az interperszonális és interkulturális pszichológia területein, és integrálja a
társtudományok ismereteit.
Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.
Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális
jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.
Az interperszonális és interkulturális pszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja
el.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.
Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit,
speciális ismereteit ebben a témában magas szinten alkalmazni képes.
Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat,
amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.
Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű szakcikkek olvasására
képes.
b) képességei
Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok
felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.
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Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több
szempontú vizsgálatára.
Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére.
Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására.
Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.
Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.
Képes a pszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.
Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően (akár idegen
nyelven is) és szakmai fórumokon megvédeni.
Képes az interperszonális és interkulturális pszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.
Képes az interperszonális és interkulturális pszichológia területén alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és
beavatkozó eljárások használatára.
Megfelelő szupervízió mellet képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő,
gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol az interperszonális és interkulturális pszichológia
irányultságának megfelelő munka folyik.
Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő
területeken.
Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi
konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni.
c) attitűdje
Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságát.
Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.
Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggéseit.
Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség
fontosságát.
Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
d) autonómiája és felelőssége
Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak
autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével.
Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét.
Az európai beágyazottságnak megfelelően képviseli szakmai, kulturális identitását.
Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért. Kutatásait a szakmai etikai
követelményeknek és engedélyeknek megfelelően végzi.
Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.
8.1.7. A társadalom- és szervezetpszichológia területén a pszichológus
a) tudása
Részleteiben átlátja a pszichológia tudományos elméleti problémáit, rálátással rendelkezik a tudomány történeti
fejlődésére, és képes átlátni folyamatszerű összefüggéseket.
Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a társadalom- és szervezetpszichológia és társtudományok
szakirodalmában.
Részletes ismeretekkel rendelkezik a társadalom- és szervezetpszichológia területein, és integrálja a
társtudományok ismereteit.
Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit.
Ismeri azokat a kvantitatív és kvalitatív eljárásokat, amelyek alkalmasak a különböző pszichológiai és kulturális
jelenségek vizsgálatára és értelmezésére.
A társadalom- és szervezetpszichológiának megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten sajátítja el.
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik egy általa választott szűkebb szakterületi témában.

257

A Debreceni Egyetem képzési programja 2020/2021.

BTK

Ismeri és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit, ezek pszichológiai megközelítéseit,
speciális ismereteit ebben a témában magas szinten alkalmazni képes
Ismeri azokat a hagyományos és elektronikus forráskeresési eljárásokat, keresőprogramokat, katalógusokat,
amelyek relevánsak a pszichológia szakterületén.
Legalább két idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű szakcikkek olvasására
képes.
b) képességei
Képes a pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések megfogalmazására, adatok
felvételére és feldolgozására a pszichológia tudományos módszereivel.
Képes olyan kutatások tervezésére és kivitelezésére, melyek alkalmasak pszichológiai és kulturális jelenségek több
szempontú vizsgálatára.
Képes a kapott eredmények releváns értelmezésére.
Képes adatok önálló elemzésére és új összefüggések feltárására.
Képes a kutatásaiban és elemzéseiben a kultúrák közötti különbségeket szem előtt tartani.
Képes a pszichológia eszközeivel a magyar és európai identitás konstrukciók elemzésére és kritikus értelmezésére.
Képes a pszichológia módszertani eszközeivel a kulturális jelenségek történeti elemzésére.
Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak megfelelően, akár idegen
nyelven is, és szakmai fórumokon megvédeni.
Képes a társadalom- és szervezetpszichológia területén önálló munkára, sokoldalú és kritikai elemzésre.
Képes a társadalom- és szervezetpszichológia területén alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó
eljárások használatára.
Megfelelő szupervízió mellett képes pszichológusi tevékenység gyakorlására olyan nevelési, képzési, fejlesztő,
gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményben, ahol a társadalom- és szervezetpszichológia irányultságának
megfelelő munka folyik.
Képes alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására a képzettségének megfelelő
területeken.
Képes két idegen nyelvet hatékonyan használni a nemzetközi szakirodalom követésére, illetve képes nemzetközi
konferenciákon, fórumokon aktívan részt venni.
c) attitűdje
Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti, kulturális és társadalmi
meghatározottságát.
Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.
Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
Törekszik arra, hogy szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően nyilvánuljon meg.
Szem előtt tartja választott területének szakmai és társadalmi összefüggéseit.
Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi sokszínűség
fontosságát.
Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére.
Törekszik szakmai nyelvtudásának elmélyítésére.
d) autonómiája és felelőssége
Tudatosan reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Kritikus tudatosság jellemzi szakmájához kapcsolódó kérdésekben.
Felelősen képviseli azokat a módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak
autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Elkötelezetten fejleszti tudását, lépést tart szakterületének fejlődésével.
Választott szakterületének megfelelően fejleszti önismeretét.
Az európai beágyazottságnak megfelelően képviseli szakmai, kulturális identitását.
Munkája során kezdeményezi az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel való kooperációt.
Etikai és szakmai felelősséget vállal saját és az általa vezetett csoport produktumaiért.
Kutatásait a szakmai etikai követelményeknek és engedélyeknek megfelelően végzi.
Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők
9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
A pszichológusképzést meghatározó szakterületek 28-32 kredit:
kognitív pszichológia, evolúciós pszichológia, fejlődéslélektan, személyiség-lélektan, szociálpszichológia
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további meghatározó ismeretkörök (a pályaszocializáció, pszichológus etika, módszertani készségfejlesztés,
kommunikációs készségfejlesztés).
9.1.2. A specializációk tudományágai, szakterületei és azok kreditaránya:
A specializációk differenciált szakmai ismeretek a pszichológia különböző területein. Szakterületei: társtudományi
alapozás, mesterkurzusok, szakmai gyakorlati tevékenység, vezetett kutatómunka), amelynek kreditértéke 68-72
kredit.
Választható specializációk:
a) kognitív pszichológia:
[Kognitív rendszerek (észlelés, emlékezet, nyelv, gondolkodás, tudat, magasabb rendű kognitív folyamatok),
magatartásszabályozás, viselkedésvezérlés, neuropszichológia, pszicholingvisztika. Kognitív rendszerek
fejlődése. Evolúciós és biológiai pszichológia. Alkalmazott fejlődéslélektan, szocializáció és mentalizáció,
kognitív idegtudomány, neurogenetika és viselkedésgenetika, fejlődés- és neuropszichiátria.
Módszer-specifikus gyakorlatok fejlődés- és evolúciós pszichológiából, fejlődéskutatás, kognitív fejlődés
zavarai.];
b) munka- és szervezetpszichológia:
[A munkapszichológia területei és elméletei (pszichológiai alkalmasság és kiválasztás, munkahelyi képességés készségfejlesztés, ergonómia, munkahelytervezés, munkahelyi szocializáció, munkahelyi
egészségfejlesztés,
munkapszichológiai
kutatások
módszertana,
közlekedéspszichológia).
A
szervezetpszichológia elmélete (humán erőforrás gazdálkodás, szervezeti kultúra, szervezetfejlesztés,
vezetéspszichológia,
szervezeti
igazságosság,
szervezetpszichológiai
kutatások
módszertana,
reklámpszichológia).
Társtudományi alapozás (közgazdaságtan, munkajog, szociológia, közvélemény kutatás), szakmai, gyakorlati
tevékenység terepen, illetve intézményen belül (munkapszichológiai gyakorlat; szervezetpszichológiai
gyakorlat).];
c) klinikai és egészségpszichológia:
[A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai. Pszichopatológia és klinikai pszichodiagnosztika. Életkorhoz
kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika. Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszertan. Az
egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa. Klinikai egészségpszichológia,
egészségpszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia. Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és
egészségkommunikáció, stressz és megküzdés.
Társtudományi alapozás (az egészség-pszichofiziológiai anatómiai és élettani alapjai, idegrendszer
anatómiája, élettana és működési zavarai, neuropszichológia, pszichofarmakológiai és addiktológia
alapismeretek, pszichiátria). Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül a klinikai és
az egészségpszichológia területén, klinikai esetprezentációk, klinikai diagnosztika, komplex esetelemzések,
egészségpszichológiai edukációs programok. Vezetett kutatás a klinikai- és egészségpszichológia területén.];
d) tanácsadás- és iskolapszichológia:
[A tanácsadás elméleti irányzatai, életvezetési tanácsadás, krízis elméletek. Diagnosztikai módszerek az
egyéni tanácsadásban. Pálya- és munkatanácsadás elmélete. Diagnosztikai módszerek a pálya- és
munkatanácsadásban. Az iskolapszichológia elméleti irányzatai, feladatai, munkamódszerei. Preventív
iskolai programok, az oktató – nevelő intézmények szervezeti sajátosságai. Diagnosztikai módszerek az
iskolapszichológiában. Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül: iskolai
konzultáció, életvezetési és pályatanácsadás, pályaszocializáció és jövőképtervezés, tanácsadás a
felsőoktatásban, fejlődés- és kognitív pszichodiagnosztika, családi tanácsadás.
Vezetett kutatómunka, nevelés- és oktatáspszichológiai vizsgálatok, tanulás tanítása, személyiségfejlesztő
csoportmunka az iskolában, az iskola szervezetpszichológiai vizsgálata, empirikus munka a tanácsadás
területén.];
e) fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia:
[Érzelmi, kognitív, motoros és szociális fejlődést bemutató, a fejlődési modellekkel megismertető kurzusok.
A fejlődés lehetséges modelljei, a megismerés és a megértés folyamata. A pszichopatológia alapjai: általános
pszichopatológia, fejlődési pszichopatológia, trauma és emlékezet, elaborációs mechanizmusok gyerekeknél
(rajz, mese, játék). A kognitív fejlődés zavarai, evolúciós és neuropszichológiai összefüggések. Klinikai
gyerekpszichológiai speciális kurzusok: addiktológia, narratív technikák a személyiség vizsgálatában, trauma
és emlékezet.
Társtudományi alapozás: evolúciós szemlélet a pszichológiában, fejlődéstani kognitív idegtudomány.
Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül: kutatómunka, diagnosztikai eljárások
(gyermek-pszichodiagnosztika, projektív technikák, diagnosztikai gyakorlatok, fejlődéspszichológiai
empirikus kutatások).];
f) interperszonális és interkulturális pszichológia:
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[A személyközi kapcsolatok elméleti modelljei. Interperszonális krízisek, csoportdinamika. Kulturális
különbségek, a kisebbségek pszichológiája. Csoport- és családterápiás elméletek és módszerek,
kommunikáció, konfliktuskezelés. Az intézmények világa, konfliktus és döntéshelyzetek. Fejezetek az
interperszonális pszichológiához kapcsolódó területekből: társadalmi konfliktusok, kultúra és identitás,
kultúra és tömegkommunikáció, közvélemény kutatás, reklámpszichológia, környezetpszichológia. Vallásos
jelenségek, a valláspszichológia története, vallás- és családpszichológia.
Társtudományi alapozás. Szakmai gyakorlati tevékenység terepen, illetve intézményen belül: módszerspecifikus gyakorlatok az egészségügy területén, családközpontú terápiás megközelítések, az alapellátásban
felmerülő problémák kezelésének technikái, pszichológiai tesztek fejlesztésének módszertana.
Módszerspecifikus gyakorlatok tanácsadó cégeknél, kommunikációs tréning];
g) társadalom- és szervezetpszichológia:
[A szociálpszichológia elméleti modelljei, csoportdinamika, csoportközi viszonyok, csoportközi
kommunikáció, szociális reprezentáció, narratív pszichológia. Az identitás személyes és társas aspektusai, a
kisebbségek pszichológiája. Történeti és politikai pszichológia, társadalmi és kulturális kérdések
pszichológiai megközelítése. Szervezetelméleti modellek, szervezeti diagnosztika és szervezetfejlesztés,
alkalmasság vizsgálat és kiválasztás. Pszichoanalitikus szociálpszichológia. Művészetpszichológia, a
művészetek társas aspektusai.
Társtudományi alapok: gazdasági, antropológiai, nyelvészeti, kommunikációs, történelmi és művészeti
ismeretek. Szakmai gyakorlati tevékenységek terepen és intézményen belül, vállalati környezet,
médiaelemzés, tréningek. Vezetett kutatómunka, a közgondolkodás reprezentációi, társadalmi
kommunikáció, szervezet- és döntéskutatás, kulturális összehasonlító vizsgálatok.]
9.2. Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből - melyek közül egyik az angol - államilag elismert
középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzőhelyen vagy külső intézményben, megfelelő tudományos fokozattal, illetve gyakorlati
szakképesítéssel rendelkező pszichológus irányításával végzett gyakorlat. A terepgyakorlat formájában végzett
szakmai gyakorlat és kutatómunka legalább 120 óra és kreditértéke minimum 10 kredit, melyet a képzés tanterve
határoz meg.
II. A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TANTERVE
MUNKA- ÉS SZERVEZETPSZICHOLÓGIA specializáció
(120 kredit, min. 1230 kontakt óra + a szabadon választható tárgyak óraszáma)
Képzési cél:
A képzés célja, hogy a hallgatók az integrált szemléletű képzés során a folyamatosan fejlődő elméleti tudást,
és gyakorlati tapasztalatokat a területeknek megfelelő feladatokban, és a kapcsolódó kutatásokban egyaránt
magas szinten alkalmazzák. A végzős hallgatókat segíti abban, hogy a munkatevékenység pszichológiai
vonatkozásait egységes integrált formában alkalmazzák a munka és szervezetpszichológiai feladatok
megoldásakor. A cél elméletileg jól megalapozott tudású, de alapvetőengyakorlat-orientált szemléletű
pszichológusok képzése, akik képesek a munka világában felmerülő különböző pszichológiai problémák
(személyzet-kiválasztás, kompetencia-elemzés és fejlesztés, karriertervezés, ösztönzés és értékelés, emberi
erőforrásfejlesztés, kockázatkezelés, munkahelyi egészségfejlesztés, stb.) szakszerű megoldására.
I. TÖRZSANYAGISMERETEK MESTERSZINTEN (360 óra, 28 kredit)
Elméleti alapozás mesterszinten (240 óra, 20 kredit)
a) Fejlődéslélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS110MA Felnőttkori változások

2

Koll.

3

-

2

Pálya- és munkatanácsadás
BTPS400MA elmélete

2

Koll.

2

-

1
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b) Kognitív pszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS112MA Intelligencia (elmélet és mérés)

2

Koll.

3

-

1

BTPS113MA A humán információfeldolgozás

2

Koll.

2

-

1

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

c) Szociálpszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS114MA Döntéselmélet és
szociálpszichológiai alkalmazásai

2

Koll.

3

-

2

BTPS115MA Értékítélet és attitűd

2

Koll.

2

-

3

Kredit

Előfeltétel

Félév

d) Személyiséglélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
Telj.
BTPS116MA Egészséges személyiség
személyiséglélektani alapjai

2

Koll.

3

-

2

BTPS117MA Pozitív pszichológia

2

Koll.

2

-

1

Kredit

Előfeltétel

Félév

Koll.

2

-

1

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

Gyj.

2

-

3

Kredit

Előfeltétel

Félév

Szakmai törzsanyag mesterszinten (120 óra, 8 kredit)
a) Pályaszocializáció, pszichológus etika (30 óra, 2 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
Telj.
Pályaszocializáció, pszichológus
BTPS120MA etika

2

b) Kommunikációs készségfejlesztés (30 óra, 2 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS121MA Kommunikációs készségfejlesztés

2

c) Módszertani készségfejlesztés (min. 60 óra, min. 4 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
Telj.
BTPS122MA Modern tesztelmélet

2

Gyj.

2

-

2

BTPS123MA Kvalitatív struktúrák elemzése

2

Gyj.

2

-

1

Neurális modellek a
BTPS124MA pszichológiában

2

Koll.

2

-

3

BTPS125MA Fejezetek a pszichometria köréből

2

Koll

2

-

4

Fejezetek a kísérleti pszichológia
BTPS126MA köréből

2

Gyj.

2

-

3
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II. SZAKIRÁNYI STÚDIUMOK (870 óra, 68 kredit)
1. Szakirányú mesterkurzusok (360 óra, 26 kredit)
a) Munkapszichológiai elmélet (180 óra, 13 kredit)
Kód
Tantárgy
BTPS210MA
BTPS430MA
BTPS212MA
BTPS213MA

BTPS214MA
BTPS215MA
BTPS216MA
BTPS217MA

Kötelező tárgyak (120 óra, 9 kredit)
Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás
Munkahelyi képesség és készségfejlesztés
Munkahelyi szocializáció
Munkahelyi egészségpszichológia
Választható tárgyak (min. 60 óra, min.
4 kredit)
Ergonómia, munkahelytervezés
Közlekedéspszichológia
Sportpszichológia
Fejezetek a munkapszichológia
kapcsolódó területeiből

b) Szervezetpszichológiai elmélet (180 óra, 13 kredit)
Kód
Tantárgy
BTPS220MA
BTPS228MA
BTPS222MA
BTPS223MA

BTPS224MA
BTPS225MA
BTPS226MA
BTPS227MA
BTPS431MA
BTPS229MA

Kötelező tárgyak (120 óra, 9 kredit)
Humán erőforrás gazdálkodás
Szervezeti kultúra
Szervezetfejlesztés
Vezetéspszichológia
Választható tárgyak (min. 60 óra, min.
4 kredit)
Reklámpszichológia
Munkahelyi devianciák
Lineáris és hierarchikus struktúra
modellek
Fejezetek a szervezetpszichológia
kapcsolódó területeiből
Szervezeti magatartás
Társadalmi és szervezeti igazságosság

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

2
2
2
2

Koll.
Koll.
Koll.
Koll.

3
2
2
2

-

1
1
2
3

2
2
2
2

Koll.
Koll.
Koll.
Koll.

2
2
2
2

-

3
4
3
4

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

2
2
2
2

Koll.
Koll.
Koll.
Koll.

3
2
2
2

-

2
1
4
3

2
2
2

Koll.
Koll.
Koll.

2
2
2

-

2
3
4

2

Koll.

2

-

4

2
2

Koll.
Koll.

2
2

-

3
2

2. Szakmai/gyakorlati tevékenység (terepen, ill. intézményen belül) (360 óra, 30 kredit)
a) Munkapszichológiai gyakorlat (180 óra, 15 kredit)
Kód
Tantárgy
Kötelező tárgyak (120 óra, 11 kredit)
BTPS230MA Módszerspecifikus terep- és labgyak.
munkapszichológiából 1.
BTPS231MA Módszerspecifikus terep- és labgyak.
munkapszichológiából 2.
BTPS232MA Módszerspecifikus terep- és labgyak.
munkapszichológiából 3.
BTPS233MA Pszichológiai tesztek fejlesztése
Választható tárgyak (min 60 óra, min. 4
kredit)
BTPS234MA Munkapszichológiai terep és
laborgyakorlat
BTPS235MA Sportpszichológiai gyakorlat
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Óra Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

2

Gyj.

3

-

2

2

Gyj.

3

-

3

2

Gyj.

3

-

4

2

Gyj.

2

-

2

2

Gyj.

2

-

1

2

Gyj.

2

-

3
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BTPS236MA Közlekedéspszichológiai terep és
laborgyakorlat
BTPS238MA Pszichometriai gyakorlat

b) Szervezetpszichológiai gyakorlat (180 óra, 15 kredit)
Kód
Tantárgy
Kötelező tárgyak (120 óra, 11 kredit)
BTPS240MA Módszerspecifikus laborgyakorlat
szervezetpszichológiából 1.
BTPS241MA Módszerspecifikus laborgyakorlat
szervezetpszichológiából 2.
BTPS242MA Módszerspecifikus laborgyakorlat
szervezetpszichológiából 3.
BTPS243MA Alkalmazott döntéselmélet laborgyakorlat
Választható tárgyak (min. 60 óra, min.
4 kredit)
BTPS244MA Szervezetpszichológiai terepgyakorlat
BTPS245MA Reklámpszichológiai terep és
laborgyakorlat
BTPS246MA Értékítélet és attitűd kutatás gyakorlat
BTPS247MA Munkahelyi devianciák gyakorlat

2

Gyj.

2

-

4

2

Gyj.

2

-

2

Óra Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

2

Gyj.

3

-

1

2

Gyj.

3

-

2

2

Gyj.

3

-

2

2

Gyj.

2

-

3

2
2

Gyj.
Gyj.

2
2

-

4
3

2
2

Gyj.
Gyj.

2
2

-

3
4

3. Társtudományi alapozás/mesterkurzusok (min. 30 óra, min. 2 kreditet kell választani)
Kód
Tantárgy
Óra Telj.
Kredit Előfeltétel Félév
BTPS432MA
BTPS251MA
BTPS252MA
BTPS800MA
BTPS700MA
BTPS253MA
BTPS254MA

Közvéleménykutatás és módszertana
Optimalizálási problémák és módszerek
Környezetpszichológia
Munkajogi alapismeretek
Bevezetés a közgazdaságtanba
Mesterséges intelligencia
Társas hálózatok elemzése

2
2
2
2
2
2
2

4. Vezetett kutatómunka (120 óra, 10 kredit)
Kód
Tantárgy
Kötelező tárgyak (90 óra, 8 kredit)
BTPS260MA Fejezetek a munkapszichológia kutatási
területeiből
BTPS261MA Fejezetek a szervezetpszichológia kutatási
területeiből
BTPS262MA Fejezetek a szociálpszichológia kutatási
területeiből
Választható tárgyak (min. 30 óra, min.
2 kredit)
BTPS263MA Fejezetek a munkapszichológiai kutatások
módszertanából
BTPS264MA Fejezetek a szervezetpszichológiai
kutatások módszertanából
BTPS265MA Fejezetek a gazdaságpszichológia kutatási
területeiből
BTPS266MA Játékelméleti alapok és pszichológiai
alkalmazásaik
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Gyak.jegy
Koll.
Koll.
Koll.
Koll.
Koll.
Koll.

2
2
2
2
2
2
2

-

2
2
4
2
2
3
3

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel Félév

2

Gyj.

3

-

2

2

Gyj.

3

-

4

2

Gyj.

2

-

3

2

Gyj.

2

-

3

2

Gyj.

2

-

2

2

Gyj.

2

-

1

2

Gyj.

2

-

2
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III. SZAKDOLGOZAT (20 kredit)
Kód

Tantárgy

BTPS500MA Szakdolgozat

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

–

–

20

-

4

IV. SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (4 kredit)
A Kar/ Debreceni Egyetem vagy a Pszichológiai Intézet által kínált szabadon válaszható kurzusok közül
TANÁCSADÁS- ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIA specializáció
(120 kredit, min. 1230 kontakt óra + a szabadon választható tárgyak óraszáma)
1.

Képzési cél:
Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése, akik a gyermekkor, az ifjúkor és a
felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti felkészültségükben, mind a
gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek a különböző életkorú
kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. Alkalmazásuk elsősorban az óvoda- és
iskolapszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás
területeiként értelmezhető intézményekben képzelhető el. Jártasak az egyéni-, csoport - és családi tanácsadás
pszichodinamikai ismereteiben. Munkásságuk elsősorban a prevenció különböző szintjein nyújtható
pszichológiai ellátásban hasznosítható. A fejlődés és a változás elősegítése a feladatuk, egyéni esetekben,
csoportos és családi rendszerben egyaránt.

I. TÖRZSANYAGISMERETEK MESTERSZINTEN (360 óra, 28 kredit)
Elméleti alapozás mesterszinten (240 óra, 20 kredit)
a) Fejlődéslélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS110MA Felnőttkori változások

2

Koll.

3

-

2

BTPS400MA Pálya- és munkatanácsadás elmélete

2

Koll.

2

-

1

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

b) Kognitív pszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS112MA Intelligencia (elmélet és mérés)

2

Koll.

3

-

1

BTPS113MA A humán információfeldolgozás

2

Koll.

2

-

1

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

c) Szociálpszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS114MA Döntéselmélet és
szociálpszichológiai alkalmazásai

2

Koll.

3

-

2

BTPS115MA Értékítélet és attitűd

2

Koll.

2

-

3

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

d) Személyiséglélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS116MA Egészséges személyiség
személyiséglélektani alapjai

2

Koll.

3

-

2

BTPS117MA Pozitív pszichológia

2

Koll.

2

-

1
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Szakmai törzsanyag mesterszinten (120 óra, 8 kredit)
a) Pályaszocializáció, pszichológus etika (30 óra, 2 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
Pályaszocializáció, pszichológus
BTPS120MA etika

2

b) Kommunikációs készségfejlesztés (30 óra, 2 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS121MA Kommunikációs készségfejlesztés

2

c) Módszertani készségfejlesztés (min. 60 óra, min. 4 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

Koll.

2

-

1

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

Gyj.

2

-

3

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS122MA Modern tesztelmélet

2

Gyj.

2

-

2

BTPS123MA Kvalitatív struktúrák elemzése

2

Gyj.

2

-

1

Neurális modellek a
BTPS124MA pszichológiában

2

Koll.

2

-

3

BTPS125MA Fejezetek a pszichometria köréből

2

Koll

2

-

4

Fejezetek a kísérleti pszichológia
BTPS126MA köréből

2

Gyj.

2

-

3

Óra
2

Telj.
Koll.

Kredit
3

Előfeltétel
-

Félév
1

BTPS402MA Diagnosztikai módszerek az egyéni
tanácsadásban

2

Koll.

2

-

2

BTPS403MA Diagnosztikai módszerek a pálya- és
munkatanácsadásban

2

Koll.

2

-

3

BTPS404MA Az iskolapszichológia elméleti
irányzatai, feladatai,
munkamódszerei

2

Koll.

2

-

2

BTPS405MA Preventív iskolai programok, az
oktató – nevelő intézmények
szervezeti sajátosságai

2

Koll.

2

-

3

BTPS310MA Diagnosztikai módszerek az
iskolapszichológiában

2

Koll.

3

-

2

BTPS312MA Iskolai egészségpszichológia

2

Koll.

2

-

3

II. SZAKIRÁNYI STÚDIUMOK (870 óra, 68 kredit)
1. Szakirányú mesterkurzusok (360 óra, 28 kredit)
a) Kötelező tárgyak (270 óra, 20 kredit)
Kód
Tantárgy
BTPS401MA A tanácsadás elméleti irányzatai,
életvezetési tanácsadás, krízis
elméletek
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BTPS313MA Iskolai tehetséggondozás

2

Koll.

2

-

2

BTPS315MA Iskolaérettségi vizsgálatok

2

Koll.

2

-

1

Óra
2

Telj.
Koll.

Kredit
3

Előfeltétel
-

Félév
1

2

Koll.

3

-

4

BTPS323MA A tanulási zavarok diagnosztikája,
tanácsadás
BTPS325MA Fejezetek az
egészségpszichológiából
BTPS220MA Humán erőforrás gazdálkodás

2

Koll.

2

-

3

2

Koll.

2

-

4

2

Koll.

3

-

2

BTPS228MA Szervezeti kultúra

2

Koll.

2

-

3

BTPS223MA Vezetéspszichológia

2

Koll.

2

-

3

BTPS222MA Szervezetfejlesztés

2

Koll.

2

-

4

b) Választható tárgyak (min. 90 óra, min. 8 kredit)
Kód
Tantárgy
BTPS210MA Pszichológiai alkalmasság és
kiválasztás
BTPS418MA Az idegennyelv-tanulás
pszichológiája

2. Szakmai/gyakorlati tevékenység terepen, ill. intézményen belül (360 óra, 30 kredit)
a) Kötelező tárgyak (240 óra, 22 kredit)
Kód
Tantárgy
BTPS406MA Iskolai konzultáció, életvezetési és
pályatanácsadás
BTPS407MA Pályaszocializáció és jövőtervezés

Óra
2

Telj.
Gyj.

Kredit
3

Előfeltétel
-

Félév
1

2

Gyj.

3

-

2

BTPS408MA Tanácsadás a felsőoktatásban

2

Gyj.

3

-

3

BTPS409MA Fejlődés- és kognitív
pszichodiagnosztika

2

Gyj.

3

-

4

BTPS410MA Családi tanácsadás

2

Gyj.

3

-

2

BTPS411MA Empirikus munka a tehetségtanácsadás területén
BTPS417MA Iskolapszichológiai
labor/terepgyakorlat

2

Gyj.

3

-

3

2

Gyj.

2

-

3

BTPS336MA A tanulók megismerése
labor/terepgyakorlat

2

Gyj.

2

-

1

Kredit
2

Előfeltétel
-

Félév
4

2

-

4

b) Kötelezően választható tárgyak (min. 120 óra, min. 8 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
Telj.
BTPS244MA Szervezetpszichológiai
2
Gyj.
labor/terepgyakorlat
BTPS343MA Egészségpszichológiai
labor/terepgyakorlat

2
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BTPS233MA Pszichológiai tesztek fejlesztése

2

Gyj.

2

-

2

BTPS238MA Pszichometriai gyakorlat

2

Gyj.

2

-

2

BTPS412MA Mindfulness és sprirituális
intelligencia a tanácsadásban

2

Gyj.

2

-

4

3. Társtudományi alapozás/mesterkurzusok (min. 30 óra, min. 2 kreditet kell választani)
Kód
Tantárgy
Óra
Telj.
Kredit
Előfeltétel
BTED307BA A gyermekkor pedagógiája
2
Koll.
2
-

Félév
2

BTPS800MA Munkajogi alapismeretek

2

Koll.

2

-

2

BTPS700MA Bevezetés a közgazdaságtanba

2

Koll.

2

-

2

BTPS254MA Társas hálózatok elemzése

2

Koll.

2

-

3

4. Vezetett kutatómunka (120 óra, 8 kredit)
Kód
Tantárgy
BTPS413MA Nevelés- és oktatáspszichológiai
vizsgálatok

Óra
2

Telj.
Gyj.

Kredit
2

Előfeltétel
-

Félév
4

BTPS414MA Tanulás tanítása

2

Gyj.

2

-

2

BTPS415MA Személyiségfejlesztő csoportmunka
az iskolában

2

Gyj.

2

-

1

BTPS416MA Az iskola szervezetpszichológiai
vizsgálata

2

Gyj.

2

-

3

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

-

D.

20

-

4

III. SZAKDOLGOZAT (20 kredit)
Kód

Tantárgy

BTPS500MA Szakdolgozat

IV. SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (4 kredit)
A Kar/ Debreceni Egyetem vagy a Pszichológiai Intézet által kínált szabadon válaszható kurzusok közül
INTERPERSZONÁLIS ÉS INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIA specializáció
(120 kredit, min. 1230 kontakt óra + a szabadon választható tárgyak óraszáma)
Képzési cél:
A képzés célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált keretben elsajátítsák azokat az ismeretek, megismerjék azokat
az elméleti és gyakorlati modelleket, paradigmákat, kialakítsák azokat az attítűdöket és készségeket, amelyek
szükségesek a pszichológusi szakmai tevékenységek megalapozására, illetve a meglévő tudsanyag, készségek és
jártasságok folyamatos továbbfejlesztésére. Olyan – elsősorban a gyakorlatban dolgozó – szakemberek képzése,
akik a gyermekkor, az ifjúkor és a felnőttkor szocializációs kérdéseiben egyaránt jártasak. Mind elméleti
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felkészültségükben, mind a gyakorlatban alkalmazható diagnosztikai és tanácsadási módszereikben rendelkeznek
a különböző életkorú kliensekkel való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal.
Alkalmazásuk a pszichológiai tevékenységek széles körében lehetséges, beleértve elsősorban a nevelési
tanácsadás, a pályatanácsadás, életvezetési tanácsadás és krízistanácsadás területeit.
Az interperszonális és interkulturális specializáció sajátos törekvése, hogy elősegítse azt, hogy a hallgatók átfogó
tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezzenek az interperszonális és interkulturális pszichológia és a kapcsolódó
társtudományok szakirodalmaiban. Képesek legyenek arra, hogy ismereteiket mind az interperszonális és
interkulturális pszichológia területein, mind a társtudományok vonatkozásában integrálni tudják. Kapcsolódjanak
a családgondozás gyakorlatához, és jelentős fejlődési alapokkal rendelkeznek a családterápia irányában. Kiemelt
jelentőségű a média, a másság, és kulturális különbségek, konfliktusok területein szerzett speciális elméleti, és
módszertani, kommunikációs tudás, és készség. A képzés megalapozza az utóbbi területeken kibontakoztatható
tudományos kutatást is.
Fontos cél, hogy a hallgatók olyan transzferálható ismeretekhez és kompetenciákhoz jussanak, amelyek integrált
szemléleti és gyakorlati működési kereteket biztosítanak segítő szakmai karrierjük elindításához. Fokozott
hangsúlyt kap a személyes fejlődés kibontakoztatásának attitűdje és készsége az önismeret folyamatos
fejlesztésében, az erre való törekvésben, a szakmai fejlődéshez elengedetlen, aktuálizálható szupervízió
elfogadásában és keresésében, az élethossziglani tanulás és a szakmai továbbfejlődés alapvető elvének
elfogadásában.. A segítő gyógyító és fejlesztő társszakmák széles köréhez képesek legyenek mentálhigiénés
szemléleti keretbe illesztett transzferek kiépítésére, ami a gyakorlati és interdiszciplináris együttműködést illeti. A
képzési célok között szerepel elméletileg jól megalapozott tudásanyag aktív tanulással való elsajátításnak segítése
lehetőleg interaktív képzési keretben, amelyben az önmenedzselés, a saját megküzdési potenciálok felismerése és
fejlesztése, a gyakorlat-orientált szemlélet kialakítása alapvető. Szintén fontos cél, hogy speciális ismeretekre és
készségekre tegyenek szert a területen szükséges kérdőívek, tesztek, széleskörű pszichometriai és
pszichodiagnosztikai eljárások vonatkozásában is.
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I. TÖRZSANYAGISMERETEK MESTERSZINTEN (360 óra, 28 kredit)
Elméleti alapozás mesterszinten (240 óra, 20 kredit)
a) Fejlődéslélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

2

Koll.

3

-

2

BTPS400MA Pálya- és munkatanácsadás elmélete 2

Koll.

2

-

1

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS110MA Felnőttkori változások

b) Kognitív pszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
Telj.
BTPS112MA Intelligencia (elmélet és mérés)

2

Koll.

3

-

1

BTPS113MA A humán információfeldolgozás

2

Koll.

2

-

1

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

c) Szociálpszichológiai mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS114MA Döntéselmélet és
szociálpszichológiai alkalmazásai

2

Koll.

3

-

2

BTPS115MA Értékítélet és attitűd

2

Koll.

2

-

3

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

d) Személyiséglélektani mesterkurzusok (60 óra, 5 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra
BTPS116MA Egészséges személyiség
személyiséglélektani alapjai

2

Koll.

3

-

2

BTPS117MA Pozitív pszichológia

2

Koll.

2

-

1

Előfeltétel

Félév

-

1

Óra Telj. Kredit

Előfeltétel

Félév

2

-

3

Előfeltétel

Félév

Szakmai törzsanyag mesterszinten (120 óra, 8 kredit)
a) Pályaszocializáció, pszichológus etika (30 óra, 2 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra Telj. Kredit
BTPS120MA Pályaszocializáció, pszichológus etika
b) Kommunikációs készségfejlesztés (30 óra, 2 kredit)
Kód
Tantárgy
BTPS121MA Kommunikációs készségfejlesztés

2

Koll. 2

Gyj. 2

c) Módszertani készségfejlesztés (min. 60 óra, min. 4 kredit)
Kód
Tantárgy
Óra Telj. Kredit
BTPS122MA Modern tesztelmélet

2

Gyj. 2

-

2

BTPS123MA Kvalitatív struktúrák elemzése

2

Gyj. 2

-

1

BTPS124MA Neurális modellek a pszichológiában

2

Koll. 2

-

3

BTPS125MA Fejezetek a pszichometria köréből

2

Koll 2

-

4

BTPS126MA Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből 2

Gyj. 2

-

3
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II. SZAKIRÁNYI STÚDIUMOK (870 óra, 68 kredit)
Szakirányú mesterkurzusok (360 óra, 28 kredit)
a) Kötelező tárgyak (240 óra, 20 kredit)
Tárgykód
Tantárgy

Óra Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS600MA

Az öregedés gerontológiai, és
gerontopszichológiai megközelítése.
Az öregedés, mint másság.

2

Koll.

3

-

1

BTPS601MA

Társadalmi kisebbségi csoportok és
a velük kapcsolatos nézetrendszerek

2

Koll.

3

-

2

BTPS602MA

Kultúra és identitás

2

Koll.

2

-

3

BTPS603MA

A társadalmi közérzet pszichológiája

2

Koll.

2

-

2

BTPS604MA

Család-és párterápiai alapok:
elméletek, modellek, iskolák

2

Koll.

2

-

2

BTPS605MA

A szülői viselkedés és nevelés
kulturantropológiai és evolúciós
pszichológiai szempontjai

2

Koll.

2

-

1

BTPS606MA

Intézményi és társadalmi
konfliktusok

2

Koll.

3

-

3

BTPS607MA

Csoportdinamika

2

Koll.

3

-

1

b) Kötelezően választható szakirányú tárgyak (min. 120 óra, min. 8 kreditet kell választani)

Tárgykód

Tantárgy

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS608MA

A függő viselkedés, a szerhasználat
interkulturális szempontjai, és
kultúrtörténete.

2

Koll.

2

-

3

BTPS229MA

Társadalmi és szervezeti
igazságosság

2

Koll.

2

-

2

BTPS252MA

Környezetpszichológia

2

Koll.

2

-

1

BTPS609MA

Közösségek a pszichológiai
segítségnyújtásban

2

Koll.

2

-

4

BTPS610MA

Valláslélektan

2

Koll.

2

-

4

BTPS418MA

Az idegennyelv-tanulás
pszichológiája

2

Koll.

3

-

2

Szakmai/gyakorlati tevékenység terepen, ill. intézményen belül (360 óra, 30 kredit)
a) Kötelező tárgyak (240 óra, 22 kredit)
Tárgykód

Tantárgy

Óra

BTPS611MA

Konfliktuskezelés, a mediáció
alapjai
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Telj.
Gyj.

Kredit
3

Előfeltétel
-

Félév
1
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BTPS612MA

Projektív tesztek a pszichológiai
szakértésben, és a gyógyításban

2

Gyj.

3

-

2

BTPS613MA

A pasztorálpszichológia speciális
területei: a gyász folyamata

2

Koll.

2

-

4

BTPS614MA

Kultúra és tömegkommunikáció

2

Gyj.

3

-

3

BTPS615MA

2

Gyj.

3

-

3

BTPS616MA

Családterápia: módszerek,
gyakorlati szempontok.
Gender kutatások

2

Gyj.

3

-

2

BTPS617MA

Szexuálpszichológia

2

Gyj.

3

-

1

BTPS224MA

Reklámpszichológia

2

Gyj.

2

-

3

b) Kötelezően választható tárgyak (min. 120 óra, min. 8 kredit)
Tárgykód

Tantárgy

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

BTPS618MA

Interkulturális szenzitivitás tréning

2

Gyj.

2

-

1

BTPS619MA

Önmenedzselés, önmegvalósítás
életprogramok, és enkulturáció
Proaktivitás

2

Gyj.

2

-

3

BTPS620MA

NLP technikák használata a
kommunikációfejlesztésben és
viselkedésmódosításban

2

Gyj.

2

-

3

BTPS432MA

Közvéleménykutatás és
módszertana

2

Gyj.

2

-

2

BTPS621MA

Pasztorális kommunikációelmélet/
A lelkigondozói beszélgetés

2

Gyj.

2

-

3

Társtudományi alapozás/mesterkurzusok (min. 30 óra, min. 2 kreditet kell választani)
Tárgykód
Tantárgy
Óra
Telj.
Kredit Előfeltétel

Félév

Félév

BTPS800MA

Munkajogi alapismeretek

2

Koll.

2

-

2

BTPS700MA

Bevezetés a
közgazdaságtanba

2

Koll.

2

-

2

BTPS253MA

Mesterséges intelligencia

2

Koll.

2

-

3

BTPS254MA

Társas hálózatok elemzése

2

Koll.

2

-

3

Vezetett kutatómunka (120 óra, 8 kredit)
Tárgykód
Tantárgy

Óra

Telj.

Kredit

Előfeltétel

Félév

BTPS622MA

Családi struktúra, funkciók és
dinamika kutatása

2

Gyj.

2

-

3

BTPS623MA

Gerontopszichológiai
kutatások

2

Gyj.

2

-

3

BTPS624MA

A gyógyítás interperszonális
és kulturális szempontjainak
kutatása

2

Gyj.

2

-

4
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Attitűd kutatás gyakorlata

2

Gyj.

2

-

4

III. SZAKDOLGOZAT (20 kredit)
Tárgykód

Tantárgy

BTPS500MA

Szakdolgozat

Óra

Telj.
-

Kredit
20

Előfeltétel

Félév

-

4

IV. SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (4 kredit)
Az intézményi szabadon választható kurzusok közül
2. III. A KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE
(SZAKDOLGOZAT, ZÁRÓVIZSGA)
A pszichológia mesterszakos oklevél megszerzésének feltételei:
(1) végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése,
(2) a szakdolgozat elkészítése,
(3) a záróvizsga követelményeinek teljesítése,
(4) az előírt két középfokú komplex típusú nyelvvizsga megszerzése, közülük az egyik angol nyelvből.
1. Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
„Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és
vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka
elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte.” (Ftv. 60.§ 4.)
A végbizonyítvány „a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely
minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek
mindenben eleget tett.” (Ftv. 147.§ 45.)
A hallgatónak a pszichológia mesterszakos tanulmányai során 120 kreditet kell összegyűjtenie.
2. Szakdolgozati követelmények
A szakdolgozattal kapcsolatos részletező elvárásokat, követelményeket a „Szakdolgozat készítése és értékelése”
című melléklet tartalmazza.
3. A záróvizsga követelményei
A mesterképzési szak befejezéseként a hallgatók záróvizsgát tesznek. A záróvizsgán a hallgatóknak azt kell
bizonyítaniuk, hogy (1) a megszerzett pszichológiatudományi ismereteik birtokában tájékozottak a pszichológia
több ágában, (2) ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, és képesek ezeket az egyének, csoportok
vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében használni, (3) megfelelő ismeretekkel rendelkeznek
tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.
A záróvizsga középpontjában a diplomamunka megvédése, illetve az elméleti, gyakorlati és kutatásmódszertani
jártasság bizonyítása áll.
A záróvizsga tartalmi vonatkozásban a mesterképzés során elsajátított, mindenki számára kötelező törzsanyag
tárgyaiból és a differenciált szakmai ismeretanyag kötelező tárgyaiból kialakított témakörökből tevődik össze. A
témakörök átfogó jellegűek, több tantárgy ismeretanyagát ölelik fel, és a záróvizsga előtt legalább fél évvel
kihirdetésre kerülnek.
A záróvizsga formai vonatkozásban a következő részekre tagolódik. A jelölt (1) 15 percben ismerteti a
diplomamunka fontosabb eredményeit, melyhez szemléltető eszközöket is igénybe vehet. (2) 15 percben válaszol
a diplomamunka bírálója és a bizottsági tagok részéről feltett kérdésekre. (3) 10 percben válaszol a differenciált
szakmai ismeretek témaköreiből feltett elméleti kérdésekre, melyek célszerűen a diplomamunka elméleti részéhez
kapcsolódnak. (4) 10 percben válaszol a törzsanyag témaköreiből feltett kérdésekre.
Témakörök:
Törzsanyag
1. A pályatanácsadás és fejlődéslélektani alapjai
2. A megismerés építőkövei
3. Attitűd és döntés
4. Az egészséges személyiség alapjai
5. Pszichometria – elmélet és gyakorlat
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Differenciált szakmai ismeretek – Munka- és szervezetpszichológia specializáció
1. Munkaerő kiválasztás és fejlesztés
2. Munkahelyi szocializáció és mentálhigiéné
3. Szervezetek humán erőforrás gazdálkodásának elmélete és gyakorlata
4. Szervezeti magatartás és szervezetfejlesztés
5. Vezetési koncepciók és gyakorlati megoldások
6. A munka- és szervezetpszichológia további alkalmazási lehetőségei
Differenciált szakmai ismeretek – Tanácsadás és iskolapszichológia specializáció
1. Diagnosztikai módszerek az iskolapszichológiai munkában
2. Az iskolai tehetséggondozás pszichológiája
3. A tanácsadás speciális területei
4. Az iskolai tanulás és képességfejlesztés pszichológiai vonatkozásai
5. A hatékony iskolai környezet
6. Az iskolapszichológia és tanácsadás
Differenciált szakmai ismeretek – Interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció
1. Családi folyamatok, szülői szerepek rendszerszemléletű keretben, kulturális megközelítésben.
Családterápiás iskolák és módszerek. Csoportdinamika, konfliktuskezelés és mediáció.
2. Gerontopszichológia. A gyász folyamata.
3. A klinikai pszichológia és pszichoterápia interperszonális és interkulturális keretben:
Szexuálpszichológiai szempontok. Pszichoterápiás hatótényezők, hatékonyságvizsgálat. A projektív tesztek
konstrukciója, szerepe, értékelése.
4. Társadalmi nemek (fogalom, nemi sztereotípiák, szexizmus, nemi identitás, nemi egyenjogúság)
5. Interkulturális és csoportközi kapcsolatok (a társadalomban, a munkahelyen, a többszörös kisebbségi státusz,
konfliktusok, integráció, kulturális identitás)
6. Az épített és a természetes környezethez való viszony (a környezet hatása az egészségre, a környezeti szépség
univerzális és kulturális meghatározottsága, a környezethez való viszony ambivalenciája, a környezettudatosság
meghatározói, a környezettudatos viselkedés kulturális vetületei)
A PSZICHOLÓGIA MESTERSZAK
„SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE” CÍMŰ
MELLÉKLETE
I.ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
BTK Melléklet (a pszichológia MA KKK-jának megfelelően módosítva)
16. §
/a DE TVSZ 24. § (1), (2), (3), (6) és (8) bekezdéséhez/
(1) A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozat, diplomadolgozat, diplomamunka, záródolgozat (a
továbbiakban diplomamunka) a szerzői jogok nemzetközi szabályainak megfelelően készült, saját, önálló
munkája, és az erről szóló aláírt nyilatkozatot csatolnia kell a nyomtatott és elektronikus formához.
(2) A diplomamunkák témáinak kiírásáról az intézeteknek/tanszékeknek minden tanévben, az őszi félév első
hónapjának a végéig gondoskodniuk kell. A meghirdetett témák közül a mesterképzésben (MA) a második félév
végéig kell választaniuk a hallgatóknak. A diplomamunkák témáit a Pszichológiai Intézet tanszékei hirdetik meg
úgy, hogy az a képzési céllal összhangban legyenek, kielégítsék a gyakorlati igényeket, ugyanakkor a hallgatóknak
lehetőségük nyíljon a szükséges vizsgálatok elvégzésére, az adatok összegyűjtésére és feldolgozására. A
meghirdetett témákon kívül – oktatói jóváhagyással – más témák is választhatók. A diplomamunka címét a
Pszichológiai Intézetben kell bejelenteni. A téma kiválasztását a konzulens oktató, az illetékes tanszékvezető, a
specializáció felelőse és a szakfelelős hagyja jóvá. Módosításra engedélyt – konzulens oktatói és tanszékvezetői
javaslatra – a Pszichológiai Intézet szakfelelőse adhat.
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(3) A diplomamunka tartalmi követelményeit, az értékelés általános szempontjait és a diplomamunkához rendelt
kreditek számát a szak követelményei alapján a szakos kreditlisták, illetve a szakos tájékoztatók, rendelkezések
tartalmazzák.
(4) Az OTDK-n fődíjat, díjat (1., 2. vagy 3. helyezést) vagy különdíjat nyert dolgozatot, ha az megfelel az
intézet/tanszék által előírt szakos követelményeknek, az intézet-/ tanszékvezető külön bírálat nélkül, jeles
minősítéssel elfogadhatja. Egyéb, országos vagy nemzetközi pályázatok esetén elért kimagasló teljesítmény
intézeti, tanszéki vélemény alapján hasonlóan minősíthető.
(5) A diplomamunka terjedelme mesterképzésben (MA) mellékletek nélkül minimum 40 oldal.
(6) A diplomamunkát a hallgató – őszi félév esetén november 30-ig, tavaszi félév esetén március 31-ig – köteles
benyújtani a Pszichológiai Intézetben két bekötött példányban, illetve elektronikus formában feltölteni a Debreceni
Egyetem Elektronikus Archívumába (DEA). A Pszichológiai Intézet a záróvizsga kitűzött időpontjától függően
ettől eltérően is rendelkezhet, amiről értesíteniük kell a hallgatókat és a Tanulmányi Osztályt is. Az intézet a
benyújtás határidejét kérelemre egy héttel meghosszabbíthatja. A határidő be nem tartása esetén a hallgató az adott
félévben nem bocsátható záróvizsgára. A benyújtott diplomamunka egy példánya a záróvizsgát követően a
Pszichológiai Intézet könyvtárában kerül elhelyezésre. A bírálatra való leadás a diplomamunkának a Pszichológiai
Intézet oktatásszervezési irodájában való leadását jelenti. Ezt követően az illetékes tanszékvezető és a szakfelelős
dönt a bíráló személyéről. Indokolt esetben a tanszékvezető és a szakfelelős más intézmény oktatóját, kutatóját is
felkérheti bírálónak. A bírálat elkészülése után a bíráló visszajuttatja a diplomamunkát a bírálattal együtt az
oktatásszervezőnek. A diplomamunka bírálatát, bírálatait legalább egy héttel a záróvizsga előtt el kell juttatni a
diplomamunka írójának.
(7) Összhangban más egyetemeken zajló pszichológiai képzések rendjével, illetve a pszichológia tudományában
uralkodó egyértelmű ajánlással, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében folyó BA és MA képzésben,
továbbá a tudományos diákköri munkában is, etikai engedély-köteles az empirikus kutatások folytatása (Lásd:
Etikai engedély kérelmezése hallgatók által folytatott empirikus vizsgálatokhoz c. fejezet)
II. A DIPLOMAMUNKA TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Borítólapok kivitele és felirata (1. melléklet)
Külső borítólap: fekete színű, keménykötésű vászon.
Feliratai (aranyozott betűkkel):
DIPLOMAMUNKA
A hallgató neve
A benyújtás helye
A benyújtás éve
Belső címlap feliratai:
Egyetem, kar, intézet megnevezése
A diplomamunka címe
A szerző neve, évfolyam, szak megnevezése (pl.: Kovács Péter II.évf. pszichológia (MA) szakos hallgató)
Konzulens neve, beosztása
A diplomamunka benyújtásának helye (Debrecen) és éve
A tartalomjegyzéket a nyilatkozat utáni oldalon decimális számrendszerben kell közölni. Nem számozandó a
bevezetés, az irodalomjegyzék és a mellékletek.
A diplomamunka ajánlott szerkezeti felépítése
A diplomadolgozat szerkezete az alábbiak szerint tagolódjék:
Címoldal
Nyilatkozat (2. melléklet)
Tartalomjegyzék
Bevezetés
Témafelvetés
Szakirodalmi áttekintés
Kérdésfelvetés
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A kutatás bemutatása (minta, vizsgálati és feldolgozási és módszerek)
Eredmények és azok értékelése
Következtetések és javaslatok
Összefoglalás
Irodalomjegyzék
Mellékletek
A fenti tagozódás egyúttal a diplomamunka főbb fejezeteit is tartalmazza, amelyek összeállításánál az alábbiakban
megadott követelményeket kell betartani.
A diplomamunka ajánlott tagolása
A cím
Legyen rövid, érthető és a tartalmat jól kifejező.
Nyilatkozat (2. melléklet)
A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a diplomamunka, a szerzői jogok nemzetközi szabályainak
megfelelően készült, saját, önálló munkája, és az erről szóló aláírt nyilatkozatot csatolnia kell a nyomtatott és/vagy
elektronikus formához.
Tartalomjegyzék
A tartalomjegyzéket a decimális számrendszerben kell közölni.
Bevezetés
Körülhatárolja a témát, annak elméleti és gyakorlati jelentőségét vázolja.
Témafelvetés
A saját célkitűzéseket, a vizsgálat tárgyát meghatározza.
Szakirodalmi áttekintés
A témával szorosan összefüggő szakirodalmat dolgoz fel. Az irodalomban ismertetett eredményeket rendszerezni,
kritikailag elemezni kell. Terjedelme a dolgozat 25–35%-a. Hivatkozás nélkül csak saját gondolatok szerepeljenek.
Kérdésfelvetés
A kutatói hipotéziseket ebben a fejezetben világosan definiálni kell.
A kutatás bemutatása (minta, vizsgálati és feldolgozási és módszerek)
A mintavétel módját, a kísérlet, illetve vizsgálat körülményeit, a felhasznált módszereket (pl. kérdőívek, sztenderd
vizsgálatok), az adatelemzést megelőző tapasztalatokat kell leírni. A fejezet ne haladja meg az összes terjedelem
15–20%-át.
Eredmények és azok értékelése
Ez a fejezet a vizsgálat során gyűjtött adatok elemzésének eredményeit tartalmazza. A hipotéziseket a
pszichológiai statisztika eljárásainak segítségével kell vizsgálni. Az eredményeket célszerű táblázatokban
összefoglalni, ábrákkal szemléltetni. Ugyanaz az információ ne szerepeljen több formában (pl. táblázat és ábra
azonos adatokról). Az idegen nyelvű statisztikai programmal kapott eredmények, grafikonok csak magyar
feliratokkal ellátva kerülhetnek be a dolgozatba. Az adatok, táblázatok és ábrák mindig okkal szerepel-jenek, nincs
szükség a statisztikai program által kiadott összes adatra, táblázatra. Fontos, hogy a jelölt az eredményeit pontosan
és áttekinthetően rögzítse, magyarázza és más szak-irodalmi adatokkal is vesse egybe. E fejezet az összes
terjedelemnek 30–40%-át képezze.
Következtetések és javaslatok
Ebben a fejezetben célszerű összefoglalni a legfontosabb következtetéseket, kifejteni azok gyakorlati jelentőségét.
A vizsgálat továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatoknak is itt szerepeljenek
Összefoglalás
Az összefoglalásban röviden ismertetni kell, hogy a vizsgálat milyen kérdésekre terjedt ki, ismertetni kell a
fontosabb megállapításokat és következtetéseket. Bátran és egyértelműen közölni kell, hogy mely célkitűzést és
miért nem sikerült megvalósítani. (Megfelelő indoklás mellett ez nem csökkenti a munka értékét!) Az eredmények
szakirodalmi keretbe helyezése is meg kell, hogy történjen. Az eredmények általánosíthatósága is ebben a részben
taglalandó.
Irodalomjegyzék
Az „Irodalomjegyzék” összeállítása legyen pontos és gondos, akkor, és csak akkor jelenjen meg egy szakirodalom
az irodalomjegyzékben, ha a szövegben hivatkozás történt rá. A hivatkozott szakirodalmakat az első szerzők
nevének abc sorrendjében kell feltüntetni, sorszámozás nélkül. A szerzők tudományos címét (Prof., Dr., Habil.)
nem kell feltüntetni. Ha más nem teszi egyértelművé a sorrendet: a rövidebb név megelőzi a hosszabbat, az
egyszerzős cikk a többszerzőst, a korábbi publikáció a későbbit. A felhasznált irodalom összeállításakor a címek
leírásánál alapvető követelmény, hogy a bibliográfiai tételek pontosan és ellenőrizhetően tartalmazzák az adatokat,
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amelyek alapján a visszakereshető-ség biztosítható. Az irodalomjegyzékben az egységek 0,7 cm-es függő
behúzással készüljenek.
Mellékletek
Ide kerülnek azok a nagyobb méretű táblázatok, ábrák, amelyek szövegközi elhelyezése gondot okozott volna. Ide
helyezhetők el a kérdőíves felmérés alapjául szolgáló dokumentumok (pl. interjúvázlat, kérdőív).
A felhasznált irodalom feltüntetésének módja az irodalomjegyzékben
Folyóiratokban megjelent közlemények esetén:
Vezetéknév, keresztnév első betűje, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a cikk címe, pont, folyóirat neve,
vessző, évfolyamszám, vessző, zárójelben a kötetszám, vessző, oldalszám (tól–ig), pont. A folyóirat címe és az
évfolyam dőlt betűvel szerepeljen, a kezdő és záró oldalszám között (tól–ig) minden esetben gondolatjel
(nagykötőjel) szükséges. Pl.:
Százdi Antal (2006): Teljesíteni a feladatot. Beszélgetés Solymosi Frigyes akadémikussal. Tehetség, 14, (3), 12–
15.
Amennyiben az adott folyóirat az egy évfolyamon belüli kötetszámaiban folyamatos lapszámozást alkalmaz (tehát
nem kezdi elölről a számozást az egyes kötetszámokban), csak az évfolyamot kell feltüntetni, a kötetszámot nem.
Ma már a legtöbb folyóiratban ezt a formát alkalmazzák. Pl.
Mellenbergh, G. J., van der Linden, W. J. (1981): The linear utility model for optimal selection. Psychometrika,
46, 283–293.
Ha egy szerzőnek vagy szerzőknek azonos évben megjelent több cikkére hivatkozunk, a megjelenés évszáma után
a megfelelő abc betűket írjuk. Amennyiben külföldi szerzőről vagy idegen nyelven író magyar szerzőről van szó,
a családi név után vessző következik, utána a keresztnév kezdőbetűje, utána pont. Pl.:
Hidegkuti, I., De Boeck, P. (2007): Between-group differences and taxometrics. Psychological Reports, 100, 211–
230.
Könyvek esetén
A szerző(k) neve, zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a könyv címe (dőlt betűvel), pont, a kiadó neve, vessző,
a megjelenés helye, pont. Pl.:
Inántsy-Pap J., Orosz R., Pék Gy., Nagy T. (2010): Tehetség és személyiségfejlesztés. Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége, Budapest.
Ha az adott könyv egyes fejezeteit különböző szerzők írták, akkor:a fejezet szerzőjének neve, pont, megjelenési
éve zárójelben, kettőspont, a fejezet címe, „In”, kettőspont, a szerkesztő(k) neve, „(szerk.)”, kettőspont, a kötet
címe (dőlt betűvel), pont, a kiadó neve, vessző, a kiadás helye, pont, és a közlemény oldalszáma (tól–ig), pont. Pl.:
Polonyi T., Németh D. (2002): Munkamemória és kétnyelvűség. In: Kampis Gy., Ropolyi L. (szerk.): Evolúció és
megismerés. Typotex, Budapest. 149–159.
Tóth L. (1999): Rávezető és közlő módszerek a tehetségesek oktatásában. In: Balogh L. (szerk.): Tehetség és
iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 130–143.
Szerkesztett könyvek esetén: a szerkesztő neve, zárójelben: szerk., zárójelben a megjelenés éve, kettőspont, a
könyv címe (dőlt betűvel), pont, kiadó neve, a megjelenés helye, pont. Pl.:
Balogh L. (szerk.) (1999): Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Angol nyelvű könyvek esetében a kiadás helye jön először, utána kettőspont, és a kiadó neve, pont. Pl.
Wallace, D. B., Gruber, H. E. (1989): Creative people at work. New York: Oxford University Press.
Egyéb időszaki kiadványban megjelent tanulmány esetén
A szerző (előadást tartó) neve, évszám zárójelben, az előadás címe, a kongresszus címe, témája (ha van ilyen és a
kiadvány tartalmazza), a kongresszus, konferencia neve és sorszáma (dőlt betűvel), helye, időpontja (év, hó, nap),
a kongresszusról kiadott kiadványcíme, kötetszám, a kiadványt szerkesztő neve (ha szerepel a kiadványban), a
kongresszust rendező (szerv/ek) neve, a kiadvány megjelenésének helye, éve, kiadója, a szerző előadásainak
oldalszáma (-tól –ig). Pl.:
Münnich Á. (2004). Neurális és axiomatikus modellek a pszichológiában (Grastyán Endre előadás). A Magyar
Pszichológiai Társaság XVI. Országos Nagygyűlése, Debrecen, 2004. május 27–29. Előadáskivonatok. Debreceni
Egyetem Pszichológiai Intézete, Debrecen. 98–99.
Online elért közlemény esetén
Ugyanúgy hivatkozunk, mint egyébként, de feltüntetjük külön sorban az elérés helyét is. Vagy ha a munkának van
doi száma, akkor azt. Pl.
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Balázs K., Hidegkuti I., De Boeck, P. (2006). Detecting heterogeneity in logistic regression models. Applied
Psychological Measurement, 30, 322–344.
Absztrakt, letöltve: http://apm.sagepub.com/content/30/4/322.abstract.
Tsorbatzoglou A., Kertész K., Módis L., Németh G., Máth J., Berta A. (2007). Corneal endothelial function after
phacoemulsification using the fluid-based system compared to conventional ultrasound technique. Eye,21, 727–
732.,
doi:10.1038/sj.eye.6702314.
Az irodalmi hivatkozás módjai
Egy szerző egy munkájára történő hivatkozás
A szerző vezetékneve, ezt követi a közlemény megjelenésének évszáma, pl.: (Szabó, 1990).
Több szerző esetén
Kétszerzős munkánál mindig, mindkét szerző nevét fel kell tüntetni, illetve és kötőszó kerül közéjük, pl. (Czigler
és Kondé, 2002). Kettőnél több szerző esetén, amikor a hivatkozás a szövegben először szerepel, az összes szerzőt
ki kell írni, illetve az utolsó szerző neve elé és kötőszót írunk, pl. (Bóta, Dávid és Páskuné Kiss, 2002). Majd
amikor másodszor szerepel a szövegben, az első szerző neve után „és mts.” szerepel, pl. (Bóta és mts., 2002). Hat
szerző, és hatnál több szerző esetén nem kell kiírni az összes szerzőt, hanem az utóbbi formulát használjuk. A
magyar „és” kötőszót használjuk akkor is, ha a hivatkozott szerzők külföldiek, pl. (Reis és Renzulli, 2002).
Több azonos tényt megállapító közlemény esetén
A zárójelben a hivatkozott munkákat pontosvesszővel választjuk el, az első szerző neve alapján abc rendben kell
őket feltüntetni, pl. (Dávid, 2009; Tóth és Király, 2006). Ugyanazon szerző(k)nek a munkáit időrendben tüntetjük
fel.A szerző munkáit, azonos évből, az évszám után „a”, „b”, „c” stb. megjelöléssel különítjük el, pl. (Münnich,
2007a; 2007b).
Közvetett hivatkozás esetén
Először annak a munkának a szerzőjét és a megjelenés évszámát tüntetjük fel, akinek a megállapítását feltüntettük,
majd az „idézi” szó után annak a munkának a szerzőjét és a megjelenési évszámát, akinél ezt (az eredeti szerzőre
hivatkozással) olvastuk, pl (Sallay és Münnich, 1999, idézi Páskuné Kiss, 2002, 333. old.). Pontos
visszakereshetőség kedvéért bármilyen kiegészítés szerepelhet a zárójelben (oldalszám, ábra, egyenlet). Közvetett
hivatkozás esetén mindkét munka adatait fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben.
Szó szerinti idézetek esetében
A szó szerinti idézetet 40 szó alatt a szöveg folytonos részévé tesszük, 40 szó fölött különálló egységként tüntetjük
fel. A szöveget mindkét esetben idézőjelbe kell tenni, és ugyanúgy, mint mondatról mondatra átfogalmazott szöveg
esetében, a hivatkozáskor az oldalszámot is meg kell adni, pl. (Kovács, 2011, 78. old.). Ha nincs oldalszám, akkor
valamilyen módon visszakereshetővé kell tenni (alfejezet cím, bekezdésszám), pl. (Fons szerkesztősége, 2011, A
bibliográfiai hivatkozások elkészítése szekció, 1. bekezdés).
További formai követelmények
Az egyes oldalakon a szöveg szerkezete: 3 cm-es felső, 3 cm-es alsó, baloldalon 3 cm-es, jobb oldalon 2 cm-es
margó, másfeles sortávolság, TNR 12-es betűnagyság.
Oldalszámok a lap alján, középen.
A műhelymunkák oldalszámozása a tartalomjegyzékkel kezdődik, és az irodalom-jegyzékkel fejeződik be.
A „Bevezetés” kivételével az egyes fejezeteket decimális rendszerű számozással:
– a főfejezeteket egy számjeggyel (1., 2., 3. stb.),
– az alfejezeteket két-három számjeggyel (1.1., 1.2., vagy 1.1.1., 1.1.2. stb.) kell ellátni.
A műhelymunkák tartalomjegyzéke, elkülönített fejezetei és irodalomjegyzéke mellett függelék is közölhető,
amelyben további illusztrációs anyagok szerepelhetnek. A függelék nem tartozik bele a dolgozat megszabott
terjedelmébe.
Az idézetek nem haladhatják meg a dolgozat terjedelmének 15%-át.
A dolgozatban foglalt illusztrációk, ábrák aránya nem haladhatják meg a dolgozat terjedelmének 10%-át.
Egy dolgozaton belül legfeljebb háromszintű tagolás alkalmazása ajánlott. Ennél több szintű tagolás nehezen
követhetővé teszi a munkát.
Az olvasást megkönnyíti, ha a dolgozat részei arányosan tagolódnak bekezdésekre. Egy bekezdés általában legyen
hosszabb, mint egy mondat, de ne legyen hosszabb egy gépelt oldalnál. A bekezdések első sorát 1 cm-rel beljebb
kell kezdeni. A bekezdéseket ne különítsék el sorkihagyások.
A lábjegyzetek alkalmazását kerüljük.
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Kiemelésre kizárólag dőlt betűt alkalmazzunk. Az egy mondatnyi vagy egy mondatnál hosszabb kiemelésekkel
takarékosan kell bánni.
Számok írása
A számokat szövegben 10 alatt általában betűvel, tíztől felfelé számmal írjuk. Kivételt képeznek a statisztikai
adatok, mértékek, ahol számokat írunk, és a sorozatban közölt számok, ahol lehet egységes írásmódot használni
(pl. „a méréseket a hetedik, a kilencedik és a tizenegyedik osztályban végeztük”).
Statisztikai számítások eredményét általában három értékes jegy pontossággal közöljük. Ahol a számértékek
statisztikai bizonytalansága nagyobb, elég két tizedesjegy is. A korrelációs együtthatóknál elég két tizedes jegy
közlése. A tizedes jegyeket a magyar helyesírásnak megfelelően tizedesvessző előzi meg. Sűrű táblázatban a
tizedesvesszőt el lehet hagyni, de csak akkor célszerű, ha ez a táblázat minden adatánál megtehető.
Az eredményeket bemutató statisztikai adatoknál általában (a dolgozat lényeges megállapításait illető számoknál
lehetőleg mindig) közölni kell a szignifikancia mutatóit a szakterület elterjedt statisztikai próbái alapján.
A műhelymunka tartalmi és esztétikai értékeit növelik a jól áttekinthető táblázatok, ábrák, grafikonok, diagramok
és fényképek. Minden táblázatot, ábrát stb. sorszámmal és címmel kell ellátni úgy, hogy táblázatok számát és címét
a táblázat fölött, az ábrák számát és címét az ábra alatt kell közölni. Mindegyikre hivatkozni kell a szövegben. A
sorszám és cím nem képezheti az ábra vagy diagram részét. A mellékleteket is sorszámmal és címmel kell ellátni,
és hivatkozni kell rájuk a szövegben.
III. A DIPLOMAMUNKA BÍRÁLATA
A diplomamunka bírálatát az illetékes tanszékvezető és a szakfelelős által kijelölt, vagy felkért oktató, kutató,
illetve külső szakember végzi. A bíráló a munkáról írásos véleményt készít két példányban. Ezeket csatolja a
diplomamunkához.
A diplomamunka elbírálásának szempontjai
A téma jellege, jelentősége, aktualitása: a témaválasztás aktualitása, felhasználhatósága és az elméleti – gyakorlati
vonatkozású értékelése.
A szakirodalom feldolgozásának értékelése: a szakirodalom feldolgozása, kritikai elemzése és a témához
kapcsolódása.
A kutatást bemutató fejezet értékelése: a kísérletek, az adatgyűjtés, a feldolgozás során milyen módszereket
alkalmazott a jelölt és azok mennyiben korszerűek, illetve alkalmasak a célkitűzések elérésére, a feladatok
megoldására.
Az eredmények értékelése: a jelölt önálló munkájának értékelése. Az elért eredmények mennyire megalapozottak.
Az eredményeket a témával összefüggő szakirodalommal összehasonlítva helyesen értékeli-e?
Megállapítások, következtetések: a levont végkövetkeztetések, javaslatok mennyire megalapozottak, az elmélet,
gyakorlat számára mennyire hasznosíthatók?
A dolgozat formája, szerkesztése és stílusa: a diplomamunka arányossága, áttekinthetősége, magyarossága stb. A
fogalmazás, stílus, szöveg, táblázatok és ábrák szakszerűsége, minősége, érthetősége.
Javasolt eredmény: osztályzat.
A védésen megválaszolandó kérdések: a bíráló által írásban feltett kérdések.
A dolgozat elbírálása során a fentiek figyelembevételével kell a munkát minősíteni és azt az osztályzatban
kifejezésre juttatni.
A „külső” bírálót a témavezető a jegy megadásakor felülbírálhatja (hiszen Ő ismeri a hallgató munkásságát), de
ezt írásban jeleznie és indokolnia kell.
A jelölt vitakészségének, a témakörben való jártasságának, a szóban feltett kérdésekre adott válaszainak
értékelésére a záróvizsgán kerül sor.
IV. A DIPLOMAMUNKA VÉDÉSE
A diplomamunkát a jelölt a záróvizsgán, kijelölt bizottság előtt védi meg, amelynek tagjait (elnök, tagok,
jegyzőkönyv-vezető) a Pszichológiai Intézet Tanácsa hagyja jóvá. A védésen a bíráló és a konzulens is részt vehet.
A záróvizsga négy részből áll. A jelölt (1) 15 percben ismerteti a diplomamunka fontosabb eredményeit, melyhez
szemléltető eszközöket is igénybe vehet; (2) 15 percben válaszol a bizottsági tagok részéről feltett kérdésekre; (3)
10 percben válaszol a differenciált szakmai ismeretek témaköreiből feltett elméleti kérdésekre. (4) 10 percben
válaszol a törzsanyag témaköreiből feltett kérdésekre.
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V. ETIKAI ENGEDÉLY KÉRELMEZÉSE HALLGATÓK ÁLTAL FOLYTATOTT EMPIRIKUS
VIZSGÁLATOKHOZ
Összhangban más egyetemeken zajló pszichológiai képzések rendjével, illetve a pszichológia tudományában
uralkodó egyértelmű ajánlással, a Pszichológiai Intézet Tanácsa úgy döntött, hogy a Debreceni Egyetem
Pszichológiai Intézetében folyó BA- és MA-képzésben, valamint a régi típusú, osztatlan egyetemi képzésben,
továbbá a tudományos diákköri munkában is legyen etikai engedély-köteles az empirikus kutatások folytatása;
azaz hallgatói empirikus kutatás csak etikai engedély birtokában kezdhető meg.
A szabály szerint a hallgatóknak az adatgyűjtés megkezdése ELŐTT az Intézeti Kutatásetikai Bizottságtól
kell kérni az adatgyűjtéshez szükséges etikai engedélyt. Ez a szabály kötelező érvényűvé a 2016/2017-es tanév
1. félévétől vált.
A kérelem benyújtásához a hallgatóknak a Pszichológiai Intézet honlapján megtalálható űrlapot szükséges
kitölteniük, majd témavezetőjük véleményezése után azt aláírniuk, valamint témavezetőjükkel is
aláírattatniuk. A kérelmeket mellékletekkel (pl. informált beleegyezéssel, a csatolni szükséges nem sztenderd
mérőeszközökkel) együtt egyetlen fájlban, elektronikusan várjuk. Az aláírásokkal érintett oldalt/oldalakat ebbe az
egyetlen fájlba kérjük képként vagy beszkennelt állományként a kérelem megfelelő helyére beszúrni, és a fájlt
.doc, .docx vagy .pdf formátumban az Intézeti Kutatásetikai Bizottsághoz az címre eljuttatni
(ikeb@arts.unideb.hu)!
A kérelem az űrlap kitöltendő pontjainak megfelelően tartalmazza a kutatás céljának és a vizsgálat során használt
eszközöknek a leírását (ha ismert eszközökről van szó, elég rájuk hivatkozni, bár néhány példaitem minden eszköz
esetén hasznos lehet; ha nem közismertek az eszközök, akkorezekről a kérelem megítéléséhez elegendő
információt szükséges biztosítani). A kérelem tartalmazza a kutatásba bevonni készült személyek
megközelítésének módját (ha ez valamilyen intézményen keresztül történik, akkor az intézményeket megkereső
levelet mellékelni kell), valamint a vizsgálati személyeknek szánt beleegyezési nyilatkozatot is.
A kérelmezőknek mindezeken kívül néhány igennel vagy nemmel megválaszolható kérdésre kell választ adniuk
(pl. jár-e a vizsgálat fájdalommal?), és ha valamelyikre igennel válaszolnak, azt indokolniuk szükséges.
Önmagában az igen válaszok nem zárják ki az etikai engedély jóváhagyását.
Amennyiben a pszichológiai felmérés, betegvizsgálat az egészségügyi és szociális ellátás bármely szintjén
történik, érdeklődjön az adott intézmény speciális etikai követelményei és vizsgálati feltételei iránt, és szerezze be
a szükséges írásbeli engedélyeket!
A műhelymunkához, szakdolgozathoz szükséges etikai engedély benyújtási határideje legkésőbb a
dolgozatok leadási határidejét megelőző 90. nap. Ha az etikai engedély benyújtása nem történik meg a megadott
határidőig, akkor a témavezető felelőssége, hogy elbírálja, hogy a vizsgálat még kivitelezhető-e, és hozzájárulása
szükséges ahhoz, hogy a hallgató a dolgozatát benyújthassa. Az engedélyeket a bizottság 10 munkanapon belül
elbírálja, a kérelmezőt értesíti. Ha valami folytán ez nem történne meg 10 munkanapon belül, érdemes mihamarabb
érdeklődni az operatív elnöknél (jelenleg: balazs.katalin@arts.unideb.hu).
A bizottság azt ítéli meg, hogy a kutatás összhangban áll-e a pszichológiai kutatásokra vonatkozó általános etikai
követelményekkel. A kérelmek kitöltése előtt kérjük a honlapon szintén elérhető, „Támpontok a
nyilatkozattételhez” című fájl tanulmányozását. A kutatások etikai kontrollja és engedélyeztetése védi a vizsgálati
személyek és maguknak a kutatóknak, valamint a pszichológiai kutatásoknak az érdekeit, és ezen túl lehetővé teszi
a kutatási eredmények későbbi esetleges publikálását, hiszen jelenleg számos folyóirat a kutatási eredmények
közléséhez megköveteli az etikai engedély meglétét.
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