
Személyiséglélektan diagnosztika I. 
 

Gyakorlatvezetı: Körmendi Attila 
 
 
A tantárgy teljesítésének követelményei:  

• Irodalom-feldolgozás 
• Félév végi zh megírása 
• Aktív résztvétel a szemináriumokon (legfeljebb 3 hiányzás megengedett!) 

 
 
 
1. gyakorlat: Klinikai pszichológiai elsı interjú 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum I./1.  61-75. oldal (Klinikai pszichológiai interjú) 
• Trull-Phares: Klinikai pszichológia, 6. fejezet 208-242. oldal (A felmérı interjú) 

Felkészül: 2 fı, de a gyakorlati feladatok miatt a megadott irodalmat mindenki elıre olvassa 
el! 
 
2. gyakorlat: Klinikai pszichológiai elsı interjú/2. 

• Argelander: Az elsı pszichoterápiás interjú  
Felkészül: 2 fı, de a gyakorlati feladatok miatt a megadott irodalmat mindenki elıre olvassa 
el! 
 
3. gyakorlat: Biográfia 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum I./1. 75-107. oldal (Élettörténet elemzése) 
• Pszichodiagnosztikai Vademecum I./1. 107-125. oldal (Napirendelemzés) 

Felkészül: 2 fı, gyakorlati feladat: napirendelemzés 
 
 
4. gyakorlat: A depresszió mérése 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum I./1. 180-185. oldal (A Zung-féle Depresszió Skála) 
• Beck: A depresszió kognitív pszichoterápiája, 12-36. o., 37-44. o., 194-213.oldal 
• Kognitív Torzítások Listája, Terapeuták Irracionális Hiedelmei (gyakorlatvezetı) 

Felkészül: 2 fı, Zung-skála és Beck kérdıív kitöltése a szemináriumon. Fénymásolatokat a 
két felkészülı hallgató intézi! 
 
 
5. gyakorlat: A szorongás mérése 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum I./2. 123-147. o. (STAI, TAI) 
• Beck: A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete, 3-44. o. 

Felkészül: 1 fı, STAI önkitöltése és TAI áttekintése. Fénymásolatokat a felkészülı hallgató 
intézi! 
 
6. gyakorlat: PFT 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum II/1. 183-200. o. (Útmutató a PFT használatához) 
• Pszichodiagnosztikai Vademecum II/1. 200-221. o. (A PFT frusztrációs teszt 

szituációs elemzése) 
Felkészül: 1 fı, gyakorlat: PFT felvétele, értékelése 
 



7. gyakorlat: Metamorfózis teszt 
• Pszichodiagnosztikai Vademecum II/3. 99-163. o. (J. Royer „Metamorfózisok” c. 

tesztjének alkalmazása 
Felkészül: 1 fı, gyakorlati feladat: Metamorfózis teszt felvétele. 
 
8. gyakorlat: TAT 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum II/1. 143-161. o. + instrukciós füzet 
Felkészül: 1 fı , gyakorlati feladat: esetelemzés 
 
 
9. gyakorlat: Demencia-szőrés 

• Óra-rajz Teszt, Mini Mentál Teszt (cikkek a könyvtárban) 
• Pszichodiagnosztikai Vademecum III 202. o. + instrukciós füzet (Benton teszt) 

Felkészül: 1 fı, gyakorlati feladat: Benton teszt elvégzése 
 
10. gyakorlat: Raven-teszt 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum III 124-139. o. + a teszt instrukciós füzete 
Felkészül: 1 fı, gyakorlati feladat: Raven-teszt felvétele 
 
11. gyakorlat: EPQ 

• Pszichodiagnosztikai Vademecum I/2. 270-281. o.  
Felkészül: 1 fı, EPQ kitöltése. Fénymásolatokat a felkészülı hallgató intézi! 
 
12. gyakorlat: zh 

 
 
A végsı jegy elégtelen, ha: 
• A hallgató nincs jelen az órák legalább 60%-án 
• Ha a hallgatónak elıadást kell tartani de nincs jelen az órán és nincs helyettesítı sem. 

A jegy akkor is elégtelen, ha a hallgató igazoltan (orvosi, munkahelyi igazolás) 
hiányzott. Helyettesítı szerzése a hallgató kötelessége! 

 
 
A végsı jegy a következıket tartalmazza:  

• A zh eredménye 
• Az órai részvételre kapott jegy 
• A referátumra kapott jegy 


