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2019/2020. tané v 1. fé lé v  

MA1 évfolyam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Óra szept. 13. (pé) szept. 14. (szo) szept. 27. (pé) szept. 28. (szo) okt. 11. (pé) okt. 12. (szo) 

8:30-9 A Rorschach-teszt alapjai - 
elmélet és alkalmazás 
Rafael Beatrix 

Pályaszocializáció és 
kommunikációs 
készségfejlesztés 
(3 csoportban)  
 
A RÉSZVÉTEL 
KÖTELEZŐ!!!! 
 
Sarungi Emőke 
Sebő Tamás 
Szenes Márta 

Módszertani készség-
fejlesztés:  
kritikai gondolkodás  
Szokolszky Ágnes 
 

9-10 

10-11 
11-12 

Pszichopatológiai 
alapismeretek 
Rafael Beatrix 

Szociálpszichológiai 
mesterkurzusok 
Szabó Éva 
 

Kog: Új utak a kognitív 
tudományban 
Szokolszky Ágnes 
PÁRHUZAMOSAN 
EK: Az egészség-
pszichofiziológia  
anatómiai és élettani  
alapjai 
Párdutz Árpád 
PÁRHUZAMOSAN 
TI: Gyermek- és serdülő 
pszichiátria, fejlődési 
pszichopatológia 
Sarungi Emőke 

12:30-
13 

 

13-14 

14-15 Fejlődéslélektani 
mesterkurzusok 
Kőrössy Judit 
 

15-16 

16-17   

17-18 
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Óra okt. 25. (pé) okt. 26. (szo) nov. 8. (pé) nov. 22. (pé.) 
 
 
 
 

nov. 23. (szo) dec. 6. (pé) 
 
 
 
 

8:30-9 Pályaszocializáció és 
kommunikációs 
készségfejlesztés 
2. rész 
 
A RÉSZVÉTEL 
KÖTELEZŐ!!! 
 

A Rorschach-teszt alapjai 
- elmélet és alkalmazás 
(folyt.) 
 
 
 

9-10 

10-11 Szociálpszichológiai 
mesterkurzusok (folyt.) 
 
 
  
 
 
 

Kog: Kognitív 
rendszerek 1. 
Észlelés 
Palatinus Zsolt 
PÁRHUZAMOSAN 
EK:TI:Az egészség-
pszichológia 
alapkérdései és 
társadalmi 
kontextusa  
Látos Melinda 

Személyiséglélektani 
mesterkurzusok 
Martos Tamás 
 

Kognitív pszichológiai 
mesterkurzusok (folyt.) 
 
 
 
 
  

11-12 

12:30-
13 

13-14 

14-15 Kognitív pszichológiai 
mesterkurzusok 
Németh Viola Luca 
 

Fejlődéslélektani 
mesterkurzusok (folyt.) 
 15-16 

16-17   

17-18 

 
 

Az évfolyam órái ebben a félévben közösek, kivéve néhány kurzust, amelyet specifikusan, amolyan alapozó kurzusként kínálunk,  
-a Kognitív- és neuropszichológia (Kog) szakiránynak két kurzust  
-az Egészség- és klinikai pszichológia (EK) és a  Tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon (TI) egy-egy, illetve egy közös kurzust 
 
Ez az öt nem kötelező tárgy része a tanterv 6 kredites szabadon választható blokkjának. A címek előtt feltüntettük, hogy leginkább mely 
szakirány felé orientálnak, de nem előírás az útmutatás alapján választani (az azonos időpontra szervezett órák közül célszerű csak az egyiket 
felvenni), mind előadás, pénteki napokon, a részvétel nem kötelező.  
Egy kivétel van a tárgyak között: a Gyermek- és serdülő pszichiátria, fejlődési pszichopatológia, amelyet a TI szakiránynak kínálunk elsősorban ebben a 
félévben, a kognitív szakirányosoknak ugyanez az óra, ezzel a címmel, de már kognitív szakirányos kóddal kötelező lesz a harmadik félévben, ezért,  aki  ezt  a 
szakirányt célozza meg, majd csak jövőre vegye fel ez a tárgyat. 
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A blokk tartalmazza a kari szabadon választható tárgyakat is, ezek teljesítésével is kipipálható a 6 kredit. Információnk ezekről a kurzusokról 
nincs, nem az intézet hirdeti őket, mi nem is látunk rá a kínálatra. Ez utóbbi kurzusok esetében, ha valaki más képzőhely MA szintjén teljesített 
már általánosan művelő tárgyakat, akár mind a 6 kreditet jóváírathatja, az eljárás módjáról a TO tud tájékoztatást adni. 
FONTOS, hogy a két szombatot is érintő Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés tréningről egyáltalán nem lehet hiányozni. Ha 
valakinek nincs módja egyik vagy mindkét alkalommal jelen lenni, csak új tárgyfelvétellel teljesítheti a kurzust. A csoportbeosztás itt az első 
konzultáció legelején történik, ezért kérjük a pontos megjelenést. Sarungi Emőke az eddigi évektől eltérően egyéb akadályoztatás miatt az első 
alkalmat du. 1-ig, a második alkalmat du. 6-ig fogja tartani. 
 


