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I. A szak képzési és kimeneti követelményei (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet) 

1.    Az alapképzési szak megnevezése: pszichológia (Psychology) 

2.    Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

megjelölése 

-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat 

-    szakképzettség: viselkedéselemző 

-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Behavior Analyst 

3.    Képzési terület: bölcsészettudomány 

4.    A képzési idő félévekben: 6 félév 

5.    Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 

-    a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék) 

-    a szakdolgozat a műhelymunkákból készített portfolió, amelyhez rendelt kreditérték: 4 kredit 

-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 

6.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 311 

7.    Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák 

A képzés célja viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti 

alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában - szakmai vezetés mellett - alkalmasak a 

pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és 

technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és 

szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő 

folytatására. 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

7.1.1. A viselkedéselemző 

a) tudása 

-    Ismeri a filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, 

alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei; a pszichológia 

biológiai alapjai) bevezető elméleteit. 

-    Ismeri a társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és 

társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, 



társadalmi identitás) legfontosabb szakkifejezéseit és jelenségeit, az európai identitás alakulásának 

alapvető szövegeit, kontextusait. 

-    Ismeri a pszichológia jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait és 

azok szabályrendszerét. 

-    Átlátja a szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés 

szakmailag elfogadott kontextusait. 

-    Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a pszichológia fő jellemző kutatási kérdéseinek elemző és 

értelmezési területein. 

-    Tisztában van azzal, hogy a viselkedéselemző képességgel milyen munkavállalási lehetőségei 

vannak, és e munkakörökre milyen előírások és szabályok érvényesek. 

-    Szakterületéhez szükséges szinten ismer legalább egy idegen nyelvet, különös tekintettel a 

szakterminológiára. 

-    Tisztában van azzal, hogy a szakképzettséggel ellátható feladatkör a pszichológus-asszisztensi 

munkakörnek felel meg. 

b) képességei 

-    Képes értelmezni a pszichológiai jelenségeket, és ismeri a pszichológia tudományának történelmi 

beágyazottságát. 

-    Képes az ok-okozati összefüggések meglátására, logikus gondolkodásra, összefoglaló elemzések 

elkészítésére. 

-    Képes az emberi viselkedés differenciált észlelésére és a helyzetek hatékony felismerésére. 

-    Képes szakember irányítása mellett egyszerűbb tesztek felvételére és kiértékelésére. 

-    Képes alkalmazni a modern prezentációs eszközöket és önálló prezentációt tartani a különböző 

szakspecifikus területeken. 

-    Képes értelmezni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket szakmai kompetenciájával lefed, és ezt 

a hatáskört nem lépi át. 

c) attitűdje 

-    Képes a kooperatív együttműködésre, csoportos feladatok megoldására. 

-    Érzékenységet és érdeklődést mutat a pszichológiai jelenségek és problémák meglátására. 

-    Rendelkezik hatékony kommunikációs és problémamegoldó készséggel. 

-    Emberi kapcsolataiban etikus és humánus viselkedés jellemzi. 

-    Rendelkezik ismeretei alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással. 

-    Rendelkezik egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal. 

-    Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt. 

d) autonómiája és felelőssége 

-    Rendelkezik a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködés képességével. 

-    Rendelkezik a szakmai önképzés képességével, valamint a folyamatos személyiségfejlődés és 

fejlesztés igényével. 

-    Rendelkezik a kezdeményezés, az önálló és közösségi döntéshozatal képességeivel. 

-    Rendelkezik egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

-    Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges következményeinek. 

-    Tudatosan képviseli a közösségszervezés módszereit, ismereteit, és elfogadja más tudományágak 

eltérő módszertani sajátosságait. 

-    Felelősséget vállal a rábízott csoportok, közösségek fejlesztési tevékenységei területén. 

-    Tudatosan és felelősen képviseli, hogy végzettségével nem lépi át saját kompetenciájának határait, 

és ezen kívül eső feladatot nem vállal. 

8.    Az alapképzés jellemzői 

8.1.    Szakmai jellemzők 

8.1.1.    A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

-    általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek 

[filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, valamint 

szakspecifikus elméleti alapozó tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei, 



a pszichológia biológiai alapjai), szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (általános és 

pszichológiai statisztika)] 25-35 kredit; 

-    általános szakterületi ismeretek, alaptudományi tanulmányok (kísérleti és általános lélektan 

észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és aktivációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az 

emlékezet kognitív modelljei, a képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció 

80-85 kredit; 

evolúciós pszichológia és fejlődéslélektan – evolúciós modellek, fejlődéslélektani modellek, 

kognitív és szenzomotoros fejlődés, beszédfejlődés, érzelmi és morális fejlődés, szociális 

megismerés és szociális kompetencia, szocializáció, kötődés, én-tudat fejlődése, identitás; 

személyiséglélektan – személyiségelméletek, modellek, egyszerű diagnosztikai eszközök és 

alkalmazásuk; társadalomlélektan – szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, 

egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális 

szerep, társadalmi identitás); 

-    határtudományok és kutatásmódszertan (pszichofiziológia, neurológia, társadalmi és 

bölcsészettudományi tanulmányok; differenciált tudományági kutatásmódszertan) 50 kredit; 

-    a pszichológia alkalmazása és története (a pszichológia alkalmazott területeinek rendszere és 

módszertana - vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, 

egészségpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia; pszichológiatörténet; pszichológus 

etika és jogi ismeretek) 5-10 kredit. 

 

8.2.    Idegennyelvi követelmény 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 



 


