Általános lélektan „kulcsszavak”.

1. A perceptuális folyamatok általános jellegzetességei
-Észleléselméletek (alaklélektan, közvetlen észlelés, közvetett észlelés, az észlelés
mint következtetés, perceptuális ciklus, Marr háromszintű elmélete) küszöb alatti
észlelés, vaklátás, perceptuális elhárítás, küszöbök fogalma és mérése, a
szignáldetekciós elmélet.
2. A vizuális információfeldolgozás folyamata
-A szem, szemmozgások, fotoreceptorok, receptív mezők, a látókéreg, a színek
észlelése, színkeverés, szín-konstancia, a tárgyak észlelése, a tér, a mélység és a
mozgás észlelése.
3. Akusztikus észlelés: a hangoktól a beszédészlelésig
-A hangok jellemzői, a hallórendszer felépítése, a hangosság észlelése, a
hangmagasság észlelése, a hangszín, hanglokalizáció, hallási mintázatok, a
beszédhangok észlelése, a zene észlelése
4. Éberség, aktivitás, mentális kapacitás, teljesítmény
-figyelmi szelekció, az infomációfeldolgozás folyamata, automatikus és figyelmi
folyamatok, a figyelem önkéntelen váltása, a fenntartott figyelem, alvás és álom.
5. Adaptáció: a tanulási folyamatok típusai és jellegzetességei
-Alapvető tanulási formák; klasszikus kondicionálás: alapfogalmak, tipikus kísérleti
paradigmák, időbeli egybeesés és bejósolhatóság, gyakorlati vonatkozások.
instrumentális kondicionálás: Thorndike, Skinner, pozitív és negatív megerősítés, a
büntetés, megerősítési tervek, tanult tehetetlenség.
6. Az emlékezeti folyamatok típusai és jellegzetességei, emlékezeti modellek
-Az emlékezet felépítése, tárak. A rövidtávú emlékezés és a munkamemória. Az
emléknyomok kódolása, a tapasztalat tartós fennmaradása, az előhívást befolyásoló
tényezők, a retrográd és anterográd amnézia, az epizodikus és önéletrajzi emlékezet.
7. Motivációs mechanizmusok, a motiváció típusai, motivációs elméletek
-ösztön, szükséglet, drive, homeosztázis, incentíve, optimum-arousal elmélet, a
motiváció fiziológiai alapjai, primer motivációk, a támadó magatartás motivációja, a
menekülő magatartás motivációja, a segítő viselkedés motivációja, stressz,
teljesítménymotiváció, szociális motivációk, kognitív motivációk, extrinzik motiváció,
intrinzik motiváció
8. Emocionális folyamatok, érzelemelméletek, az érzelmek vizsgálata
-az érzelem definíciója, az érzelmek összetevői, alapérzelmek, az érzelmek fiziológiai
vizsgálata, az érzelemkifejezés vizsgálata, az érzelmek szubjektív összetevőjének
vizsgálata, klasszikus érzelemelméletek, Schachter és Singer kétfaktoros elmélete,
Scherer komponens-folyamat elmélete, az érzelem és az érzlemkifejezés biológiai
vonatkozásai, petológiás eemocionális jelenségek, alexitímia, az érzelmek és az
emlékezés kapcsolata.
9. Humánspecifikus megismerő folyamatok pszichológiája: döntéshozatal, következtetés, problémamegoldás, intelligencia, kreativitás
döntéshozatal, következtetés, problémamegoldás, intelligencia, kreativitás
10. A nyelv pszichológiai vonatkozásai
-kritikus periódus, Chomsky, nyelvelsajátítás, a nyelv funkciói, a nyelv és
gondolkodás, mentális lexikon, lexikális hozzáférés, produkció, írás, olvasás, afázia,
diszlexia

