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2018/2019.  tanév 1.félév 
BA1. évfolyam 

 

Őra szept. 14. (pé) szept. 15. (szo) szept. 28. (pé) szept. 29. (szo) 

8:30
-9 

Fejlődéslélektan 1. gyak.  
A+B csop. 
Blaskovicsné Gál Zita  
Kísérleti és általános lélektan 1. 
gyak. C,D csop  
Csábi Eszter/Csibri Péter 

Statisztika 1. gyak. 
A,B csoport  
Kóródi Kitti/Kuba Péter 
Fejlődéslélektan 1. gyak. 
C+D csop.  

9-10 
10-
11 

Élettan-Anatómia 1. 
előadáselőadás  
Csibri Péter  

Fejlődéslélektan 1. 
előadás 
Kőrössy Judit 

11-
12 
12-
13 

Fejlődéslélektan 1. gyak.   
C+D csop.  
Blaskovicsné Gál Zita  
Kísérleti és általános lélektan 1. 
gyak. A,B csop 
Csábi Eszter/Csibri Péter  

Statisztika C,D csoport 
Kóródi Kitti/Kuba Péter 
Fejlődéslélektan 1. gyak. 
A+B csop. 
 

13-
14 
14-
15 

Statisztika 1. előadás 
Palatinus Zsolt 
 15-

16 
16-
17 

  

17-
18 
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Óra okt. 12. (pé) okt. 13. (szo) nov. 9. (pé) nov. 16. (pé) nov. 17. (szo.) 

8:30-
9 

Fejlődéslélektan 1. 
gyak.  
A+B csop. 
Kísérleti és általános 
lélektan 1. gyak.  
C,D csop  

Statisztika 1. gyak.   
A,B csoport  
Kísérleti és általános 
lélektan 1. gyak.  
C,D csop. 

9-10 

10-
11 

Élettan-Anatómia 
1. előadás 
 

Kísérleti és általános 
lélektan 1. előadás 
Volosin Márta 

Élettan-Anatómia 1. 
előadás  
 11-

12 

12-
13 

Fejlődéslélektan 1. 
gyak. 
C+D csop.  
Kísérleti és általános 
lélektan 1. gyak.  
A,B csop 

Statisztika 1. gyak. 
C,D csoport 
Kísérleti és általános 
lélektan 1. gyak  
A,B csop.  

13-
14 

14-
15 

15-
16 

16-
17 

  

17-
18 
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Óra nov. 30.  (pé) dec. 1.  (szo) 
 

dec. 7.  (pé) dec. 8.  (szo) 
 

8:30-
9 

Statisztika 1. gyak.  A,B 
csoport  
Fejlődéslélektan 1. gyak. 
C+D csop.  

Statisztika 1. gyak.  A,B csoport  
Kísérleti és általános lélektan 1 
gyak. C,D csop.  9-10 

 

10-
11 
 

Fejlődéslélektan 1. 
előadás 
 

Fejlődéslélektan 1. 
előadás 
 

11-
12 
 

12-
13 

Statisztika 1. gyak. C,D 
csoport 
Fejlődéslélektan 1. gyak. 
A+B csop.  

Statisztika 1. gyak. C,D csoport 
Kísérleti és általános lélektan 1 
gyak A,B csop.  13-

14 

14-
15 

Statisztika 1. előadás Kísérleti és általános lélektan 1. 
előadás 

15-
16 

16-
17 

  

17-18 
 

 

Tájékoztatás: 
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A konzultációs napok közül péntekekre szerveztük az előadásokat, szombatokra a gyakorlatokat, minden szombati napon két-két gyakorlaton 
vesz részt az évfolyam csoportbontásban. Az első gyakorlati blokk mindig 8:30-kor kezdődik, a második délben. 
A NEPTUN kurzuslistájában látni fogják, hogy egyes gyakorlatokból négy, másból két részre lesz felosztva az évfolyam.  A csoportokat betűvel 
jelöltük meg a fenti táblázatban, a NEPTUN-ban kurzusfelvételkor a „leírás” mezőben láthatóak ezek a betűjelek. 
 
Kurzusfelvétel: ha valaki Statisztikából az A vagy a B csoportot választja, Fejlődéslélektanból az A+B csoportot vegye fel, Kísérleti és általános 
lélektanból pedig szintén vagy az A, vagy a B csoportot, ezzel elkerülhető az „ütközés”. Ha pedig C (vagy D) csoportba jelentkezik bármely 
gyakorlatból, akkor a másik kettőnél is a C-t vagy a D-t, illetve a C+D-t kell választani. 
Egy „A csoportos” hallgató Statisztikából mindig reggel kezd, Kísérleti és általános lélektanból mindig a délutáni sáv egyik oktatójánál lesz, 
sajnos Fejlődéslélektanból már nem ilyen következetes a rend, ott egyes napokon délelőtt, más napokon délután kezdődik az adott csoport 
órája, attól függően, hogy a Fejl. gyak. mely másik gyakorlati órával került egy napra, ezt az eltérést színekkel jelöltük a táblázatban. 
 
Kérjük tehát a féléves órarendi táblázat folyamatos figyelemmel kísérését, hiszen az aktuális nap beosztásától, a tárgyak párosításától függ, 
hogy szombat délelőtt, illetve délután milyen gyakorlaton kell majd résztvenni. 
 
Ha beteltek a csoportok, emailben jelezzék (folyamatosan figyeljük mi is a létszámok alakulását) 
 
A Bevezetés a pszichológiába c. tárgy csak vizsgaköteles, konzultációt nem tartunk, ezért sem szerepelt az órarendben. 
 
A BA pszichológia szakon 6 félév alatt kell teljesíteni 180 kreditet. Ezen túl 18 kreditet (azaz az összkredit 10%-át) lehet felvenni, anélkül, hogy 
ezért külön térítést kérjen a kar.  
Vannak úgynevezett kötelező közismereti (általánosan művelő), illetve szabadon választható tárgyak, ezeket más tanszékek kínálják, így ha 
valami kérdésük akadna ezekkel a kurzusokkal kapcsolatban, kérjük, hogy a meghirdető egységhez forduljanak. Itt is előfordulhat az, hogy csak 
vizsgára hirdetik meg ezeket a kurzusokat a levelezősök számára. 
 
A pontos terembeosztás minden alkalommal a konzultációs hét elején érkezik majd emailben a levlistájukra – a lista létrehozásához kérnénk 
majd egy jelentkezőt az évfolyamból. Elérhető vagyok a molnarzsuzsa@gmail.com címen. 
Szept. 14-én a Petőfi I-es teremben ((Petőfi épület (a BTK-főépülettel szemben), cím: Szeged, Petőfi sgt. 30-34, fsz) 10:00 órától kezdődik a félév 
első előadása, a szombati órák helyszíneiről, ha addig nem készül el a levelező lista, a pénteki előadáson adunk tájékoztatást. (Aki nem tud 
megjelenni, kérjük, hogy emailben érdeklődjön szept. elejétől) 

mailto:molnarzsuzsa@gmail.com
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Hasznos linkek: 
 
Intézeti honlapunk: http://www.pszich.u-szeged.hu 
A kari honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/ 
TO: http://www.arts.u-szeged.hu/oktatas/tanulmanyi-osztaly 
HSZI: http://www.hszi.u-szeged.hu/ 
 

 

http://www.pszich.u-szeged.hu/
http://www.arts.u-szeged.hu/
http://www.arts.u-szeged.hu/oktatas/tanulmanyi-osztaly
http://www.hszi.u-szeged.hu/

