Pszichológia mesterképzési szak
Munka- és szervezetpszichológia specializáció
A tanulmányaikat 2017 szeptemberében
és azt követően megkezdő hallgatók részére

Tantárgyi programok, tantárgyleírások
Tantárgy neve: A humán információfeldolgozás

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: elméleti
A tanóra típusa: előadás, óraszáma: 2/30
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Az információfeldologzás modelljei. A döntéshozást segítő érzelmi mechanizmusok és
idegrendszeri hátterük; PFC-sérültek döntéshozása; az Epstein-féle humán információfeldolgozó
modell és kísérleti alátámasztása. A neuroplaszticitás elméleti háttere és gyakorlati
megnyilvánulása.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező:


Czigler, I. 2005. A figyelem pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest



Doidge, N. 2011. A változó agy: Elképesztő történetek az agykutatás élvonalából. Park
Könyvkiadó, Budapest

Ajánlott:
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Pléh, Cs.; Kovács, Gy.; Gulyás, B. (szerk.) 2003. Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó,
Budapest

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
Tudása
- A hallgató ismeri az alapvető modelleket a humán információfeldolgozás területén.
- Ismeri a racionális döntéshozást befolyásoló/irányító érzelmi hatásokat, érti azok
idegrendszeri alapjait.
- Ismeri a neuroplaszticitás jelenségét, idegrendszeri hátterét.
Képességei
- A hallgató képes felismerni a döntéshozás folyamatában a racionális és az érzelmitapasztalati tényezőket.
- Képes az emberi viselkedés egyes aspektusait a neuroplaszticitás szempontjából értelmezni.
- Képes a véleményt formálni egyes lélektani problémák megoldási lehetőségeiről a
neuroplaszticitás alapján.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Holló Gábor, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Értékítélet és attitűd

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:elméleti
A tanóra típusa: elmélet. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (kollokvium): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek az attitűd, ill. az attitűd változásának különböző
felfogásaival, modelljeivel és kutatásának módszereivel. A kurzus az attitűdök struktúrájának,
mérésének, befolyásolásának, érzelmi és kognitív alapjainak alapkutatási kérdéseinek
tárgyalásán túl kitüntetett figyelmet szentel a speciális csoportok által hordozott (pl. életkori,
nemi, társadalmi hierarchia alapján), illetve speciális tárgyú (szervezeti, illetve környezeti)
attitűdöknek. A hallgatók megismerkednek az attitűd-tematikához kapcsolódó helyi
kutatásokkal, vizsgálati személyként részt vesznek benne, illetve érdeklődés függvényében
kutatóként is bekapcsolódhatnak.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
McGuire, W. J.(2001). Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája. Budapest: Osiris Kiadó.
Albarracin, D., Johnson, B. T., & Zanna, M. P. (Eds.). (2014). The handbook of attitudes. New
York: Psychology Press.
Maio, G., & Haddock, G. (2014). The psychology of attitudes and attitude change. London:
Sage.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek az attitűd, ill. az attitűd változásának különböző
felfogásaival, modelljeivel és kutatásának módszereivel.
Az attitűd és értékítélet tudásanyag nagyfokú alkalmazhatósága révén (a reklámpszichológia, a
környezetpszichológia, a kiválasztás területén pl.) hozzájárul a pszichológus mesterség
gyakorlatában alkalmazható módszerekről, eszközökről és megközelítésmódokról szóló tudás
gyarapításához.
képességei
A kurzus nagymértékben hozzájárul az elemzőképesség és a kritikus gondolkodás
fejlesztéséhez a magatartás és a pszichés működés különböző területein, legfőképpen az emberi
viszonyulások, értékelések elemzésében.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Molnárné dr. habil Kovács Judit, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Döntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásai

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:elméleti
A tanóra típusa: előadás. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (kollokvium): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus a döntéselméleti alapokat ismerteti meg a hallgatókkal, különös tekintettel a
szociálpszichológiai alkalmazásokra.
A döntéselméleti közelítésmódok után a hallgatók megismerkednek a normatív és leíró
döntéselmélet alapjaival, a különböző racionalitás-felfogásokkal, a kilátáselmélettel, a
legfontosabb döntési heurisztikákkal. Az egyéni döntések tárgyalása az intertemporális
döntésekkel és a stratégiai döntésekkel, azon belül is a társas preferenciák tárgyalásával zárul.
Ezután a csoportos döntéshozatal, a társadalmi döntések, és a technikai kockázatok elemzése,
kockázatkommunikáció témái kerülnek sorra.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet. Alinea Kiadó. Budapest: 2002.
Kahneman, D. (2013) Gyors és lassú gondolkodás. Budapest: HVG Könyvek Kiadó.
Keren, G., & Wu, G. (Eds.). (2015). The Wiley Blackwell Handbook of Judgment and Decision
Making, 2 Volume Set. West Sussex: John Wiley & Sons.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A döntéselméleti tudásanyag nagyfokú alkalmazhatósága révén (kiválasztás területén,
pályaorientációban, szervezeti és csoportdöntések területén) hozzájárul a pszichológus
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mesterség gyakorlatában alkalmazható módszerekről, eszközökről és megközelítésmódokról
szóló tudás gyarapításához.
képességei
A kurzus hozzájárul az elemzőképesség fejlesztéséhez a magatartás és a pszichés működés
különböző területein.
A kurzus, tekintettel arra, hogy döntéselmélet jeles képviselői maguk is a legkülönbözőbb
háttérdiszciplína képviselői, a különböző forrásmunkákra támaszkodó ismeretek átadásával
hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók szakmájuk interdiszciplináris és multidisziplináris elméleti
és gyakorlati művelőivé váljanak.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Molnárné dr. habil Kovács Judit, egyetemi docens
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Egészséges személyiség személyiséglélektani alapjai

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás, óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus az egészség és a személyiség kapcsolatát elemzi elméleti és gyakorlati nézőpontból.
Alapvetően az egész életen át tartó fejlődést, az ezzel járó változásokat tartja szem előtt.
Kiemelten foglalkozik az érzelem- és a viselkedésszabályozás adaptív módjaival. Főbb
témakörök: Az egészségpszichológiában alkalmazott személyiségmodellek. Big Five, A, B és C
típusú személyiség. TCI. PIK. Az egész életpályát átfogó személyiség modellek: Erikson,
Levinson, Assagioli. Az életstílus fejlődése. Megküzdés az élet változásaival. A változás
természete, elemei és folyamata. Alkalmazkodás és önszabályozás. Az élettartamot befolyásoló
tartós személyiségjellemzők. A megküzdés legfontosabb személyiségdimenziói. Illúzió, jóllét és
kontroll összefüggései. Mentalizáció, spiritualitás és egészség kapcsolata. A kötődés
alapmintázatai.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
kötelező
Oláh Attila: Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Argumentum Kiadó, Budapest, 2006
Carver, C.S., Scheier, M.F. Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2006
Somogyi, I., Szekeres, Gy., Szendi, I. A pszichoneuroimmunológia kialakulása. Ideggyógyászati
Szemle. 55(7-8). 2002
Atkinson, Hilgard, Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Frederickson, B. L., Loftus, G. R. Stressz
és egészség. Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó. 534-542. 2005
Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W. Mentalizáció a klinikai gyakorlatban. Oriold és Társai,
Budapest, 2011
Fónagy P. A kötődés generációs átvitele. Thalassa, 2-3, 83-106. 2003
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ajánlott
Helman, C.: Kultúra, egészség és betegség. Meliana Kiadó, Budapest, 1998.
Csabai, M., & Molnár, P. Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia.
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
A kurzus hallgatói meghatározó tudásra tesznek szert az egészség és a személyiség kapcsolatát
meghatározó alapvető tudományosan megalapozott összefüggésekről. Az ismeretek lefedik az
egész életen át tartó fejlődést modelljeit, és világossá teszik változások dinamikáját.
képességei
Kiterjednek kurzusban tárgyalt összefüggések elméleti és gyakorlati nézőpontból történő
elemzésére. Képessé válnak a kurzus gyakorlatiasabb megközelítéseinek önreflexiókat is
bevonó, személyes felismeréseket is eredményező feldolgozására, saját életben való
alkalmazására.

Tantárgy felelőse:
Dr. habil Pék Győző, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: elméleti 100:0
(kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
tematikus szakirodalmi prezentációk
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): évközi
szakirodalmi prezentáció
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A numerikus gondolkodás, vagy mentális aritmetika, vagy matematikai intelligencia kutatásának
legfontosabb problémaköreibe nyújt betekintést kurzus. Lehetőséget ad a különféle pszichológiai
modellek (komplex modell, preferált bemenet modell, hármas-kód modell) egymással és az
empirikus adatokkal történő összevetésére. Ezen kívül bemutatja a matematikai gondolkodás
intelligenciamodellekben játszott szerepét, illetve a matematikai intelligencia sajátosságait.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
KÖTELEZŐ IRODALOM:


Sternberg, R. J., Ben-Zeev, T. (eds.) A matematikai gondolkodás természete.
Kulturtrade, Budapest.



Dehaene, S.: A számérzék. Osiris, Budapest. (2003)

AJÁNLOTT IRODALOM:


Handbook of numerical cognition - 2004



Donlan, C. (ed.): The development of mathematical skills. Psychology Press, Hove.
1998.



Dehaene, S.: Varieties of numerical abilities. Cognition, 44, 1-42. 1992.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
A hallgatók tisztában vannak az matematikai gondolkodás pszichológiai megközelítésének
-

alapvető fogalmaival

-

elméleti megközelítéseivel

-

legfontosabb kutatási kérdéseivel

-

és problémás pontjaival

képességei
Képessé válnak az matematikai gondolkodás alapfogalmainak és magyarázó elméleteinek
- megértésére
- és használatára
- a matematikai intelligencia szakirodalmának értő olvasására
- és a felmerülő problémák továbbgondolására

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Kondé Zoltán, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Fejezetek a pszichometria köréből

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll.): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus tananyaga a pszichometria aktuális kérdéseit tárgyalja. Fontosabb témakörei között
szerepel többek között a nemparaméteres skálázási modellek, a többdimenziós képesség
modellek, az attitűd és értékítéletek skálázására alkalmas modellek. A kurzus az elméleti
modellek tárgyalása mellett példákon keresztül bemutatja a modellek empirikus alkalmazási
lehetőségeit és korlátait.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Horváth Gy.: A modern tesztmodellek alkalmazása. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997.
Mokken, R.J.: A theory and procedure of scale analysis. New York/Berlin: De Gruyter
(Mouton), 1971.
Saris, W.E.: Variations in response functions: a source of measurement error in attitude research.
Amsterdam: Sociometric Research Foundation, 1988.
Boeck, P. and Wilson, M.: Explanatory item response models: a generalized linear and nonlinear
approach. New York: Springer, 2004.
Münnich, Á.: An axiomatic characterization of value judgments relative to a reference point.
Mathematical Social Sciences. 51, 2006. 58–69.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
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A hallgatók megismernek több, a pszichometriában használatos skálázási módszert, és a más
kurzusokon tárgyalt paraméteres skálázási modellek mellett nemparaméteres skálázási
modelleket is megtanulnak, ami fontos a pszichológia módszertanában.
képességei
A hallgatók képessé válnak a megoldandó probléma szempontjából legadekvátabb módszer
alkalmazására
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hidegkuti István, egyetemi adjunktus, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Felnőttkori változások

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100% elmélet
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak) Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A kurzus során a következő témák kerülnek részletes ismertetésre:











Életciklusok
Életközépi krízis
A felnőttkor kötődései
Házassági konfliktusok
Terhesség
Szülővé válás, szülői szerep, szülőség
Normatív átmenetek, életciklusváltás
Válás
Öregedés
Időskori depresszió, demencia

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Pető Katalin (szerk.) Életciklusok. Animula Kiadó. 2005
Czigler István (szerk.) Túl a fiatalságon. /Megismerési folyamatok időskorban. Bp. (2000.)
Akadémiai Kiadó
Bernáth L., Solymosi K. (szerk.): Fejlődéslélektani olvasókönyv. Tertia, Budapest. 1997.
Bernáth L: A felnőttkor néhány jellegzetes kérdése. 121-135.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A kurzus tananyagának elsajátítása által a hallgató részletes ismeretek birtokába jut a felnőtt és
időskor életszakaszának jellegzetes problematikáit illetően.
képességei
Képes lesz a felnőtt és időskori életszakasz problémáinak tekintetében elemző és szintetizáló
gondolkodásra, továbbá képes lesz felismerni és azonosítani a normatív illetve a nem normatív
változási folyamatokat.
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Kondé Zoltánné Dr. Inántsy-Pap Judit, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): -
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Tantárgy neve: Intelligencia (elmélet és mérés)

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: elméleti 100:0
(kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
tematikus szakirodalmi prezentációk
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): évközi
szakirodalmi prezentáció
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A kurzus áttekintést nyújt az intelligenciakutatás fontosabb kérdéseiről és problémáiról a
következő tematika mentén szelektíven a kiemeltek témákra fókuszálva:


Az intelligencia fogalma: laikus és szakértői felfogások



Intelligencia és tehetség



Az intelligencia fejlődése



o

gyerekkorban

o

felnőttkorban

Intelligencia tesztek
o







Tesztpontszámok értelmezése

Intelligencia/Képesség fajták:
o

Szociális intelligencia

o

Érzelmi intelligencia

o

Matematikai intelligencia

Speciális kérdések:
o

Intelligencia és tanulási zavarok

o

Kognitív képességek és munkahelyi kiválasztás

Intelligencia és munkamemória
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Intelligencia és kreativitás



Intelligencia és személyiség



Intelligencia és bölcsesség



Szakértőség

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
KÖTELEZŐ IRODALOM:


Macintosh N.J. (2007) Az IQ és az emberi intelligencia. Kairosz, Budapest



Ciancolo, A.T., Sternberg, R.J. (2007) Az intelligencia rövid története



Sternberg, R. J. (Ed) (2000): Handbook of intelligence. Cambridge Univ. Press


The concept of intelligence



Contemporary models of intelligence



Intelligence and giftedness



Social intelligence



Intelligence and creativity

AJÁNLOTT IRODALOM:


Wilhelm, O.; Engle, R.W. (Eds.) (2005): Handbook of understanding and measuring
intelligence. SAGE Publ.



Sternberg, R. J. (ed.) (2000) Encyclopedia of Human Intelligence, Macmillan, New York



Horváth Gy. (1991): Az értelem mérése. Tankönyvkiadó, Budapest.



Sagan, C. (1990): Az éden sárkányai. Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról.
Európa Könyvkiadó, Budapest.



Anderson, M. (1998): Intelligencia és fejlődés. Egy kognitív elmélet. Kulturtrade,
Budapest.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
A hallgatók tisztában vannak az intelligencia pszichológia
-

alapvető fogalmaival

-

elméleti megközelítéseivel
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-

legfontosabb kutatási kérdéseivel

-

és problémás pontjaival

képességei
Képessé válnak az intelligencia pszichológia alapfogalmainak és magyarázó elméleteinek
- megértésére
- és használatára
- az intelligencia szakirodalmának értő olvasására
- és a felmerülő problémák továbbgonsdolására

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Kondé Zoltán, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Kommunikációs készségfejlesztés

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

Egyéni hely, szerep a csoportban (játékos szociometria), egyén és közösség kapcsolata. Szerepek
a csoportban. Együttműködés és versengés a csoporton belül és csoportok közt.
Csapatépítőjátékok. Egyéni és csoportközi konfliktusok. Jellegzetes konfliktusmegoldó stratégiák.
Agresszív, asszertív és szubmisszív magatartás konfliktushelyzetben. Az erőforrások birtoklása, a
hatalom „hatalma”. Kommunikáció a csoporton belül, csoportos döntéshozatal. Kommunikációs
hálók. Jellegzetes egyéni kommunikációs stílusok és stratégiák. Megjegyzés:A tematikát az
aktuális csoportdinamik

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Páskuné Kiss Judit (szerk.): Varázsszem. AJTP Intézményeinek Egyesülete, Miskolc, 2006.
Dávid I., Páskuné Kiss J.: Kommunikációs képességek fejlesztése az iskolában. KLTE,
Debrecen, 1992.
Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat Kiadó, Budapest, több kiadás
Bagdy E., Telkes J.: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó,Budapest,
több kiadás.
Lewin, K.: Csoportdinamika. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1975.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
-Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a csoportmunka megtervezésével és
vezetésével kapcsolatosan
- Ismeri és érti a csoportlélektani munka során alkalmazandó módszereket, technikákat:
különböző pszichológiai iskolák metódusai, strukturált gyakorlatok stb.
képességei
- Szakmai szupervízió mellett képes a mindenkori aktuális csoport létszámához, nemi
összetételéhez, életkorához és pszichológiai jellemzőihez idomulva megtervezni egy tréninget.
- Szakmai szupervízió mellett képes csoportdinamikai történések elemzésére és a szükséges
csoportvezetői beavatkozások megtételére.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. habil. Dávid Imre, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -
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Tantárgy neve: Kvalitatív struktúrák elemzése

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 50 (kredit%)
A tanóra típusa:. gyak.. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja gyj.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Kvalitatív változók kapcsolatrendszerének feltárása hierarchikus, loglineáris modell illesztés
segítségével. A modell látens változókat is tartalmazhat. Az alkalmazott szoftver a LEM.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Jacques Hagenaars: Loglinear models with latent variables – Sage Publications, 1993 (A könyv a
Pszichológiai Intézet könyvtárában megtalálható.)
Máth János: Kategórikus változók elemzése (loglineáris modell látens változókkal), Alkalmazott
Pszichológia, VI/1 (2004), pp 57-81. A cikk részletesebb változata elérhető:
http://pszichologia.unideb.hu/pszoc/mathja/index.htm
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
Két kvalitatív változó kapcsolata, függetlenség, függőség, odds. Több kvalitatív változó
együttes vizsgálata, loglineáris modellek, kapcsolat a modell és az odds között. Látens változó
fogalma. Látens változókat is tartalmazó loglineáris modellek.
képességei
A LEM használata, legjobban illeszkedő modell magtalálása, a modell paramétereinek
értelmezése
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Tantárgy felelőse:
Dr. habil Máth János, egyetemi docens, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Modern tesztelmélet

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerik a modern tesztelmélet alapjait és főbb alkalmazási
területeit. A kurzus elsősorban a képességek mérésének logisztikus modelljeit tárgyalja, de kitér
a klasszikus tesztelmélettel szembeni előnyeire és korlátaira. A kurzus során alkalmazott példák
elemzésének általános statisztikai környezetét pl. az „R” nyílt és ingyenes program biztosítja. A
logisztikus modellek és általánosításaik (pl. parciális credit, rating scale,...) statisztikai
modellezéséhez, az adatok elemzéséhez és értelmezéséhez segítséget nyújtó egyéb felhasználói
programokkal is megismerkednek a hallgatók (pl. BILOG, ConstructMAP).
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Embretson, S. and Reise: Item response theory for psychologists. 2000.
Masters and Keeves: (Eds.) Advances in Measurement in Educational Research and Assessment.
1999.
Münnich, Á., Balázs, K., Fedor, Gy. és Hidegkuti, I.: Egyszerű (teszt-) skálaszerkesztési
módszerek, Alkalmazott Pszichológia, 2001. III/2, 65–87.
Fedor Gy., Hidegkuti I. és Münnich Á.: Tesztek használata a pszichológiában és a pedagógiában:
minőségi és alkalmazhatósági kritériumok, Alkalmazott Pszichológia, 2001. III/1, 55–62.
Münnich Á.: A matematikai modellek szerepe a pszichológiában. Alkalmazott Pszichológia,
2000. II/1, 57–64.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
A pszichológiai mérések során alkalmazott tesztek, skálák hátterében lévő tesztelméleti alapok
megismerése.
képességei
A hallgatók képessé válnak tesztek alapszintű pszichometriai elemzésére, fejlesztésére.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hidegkuti István, egyetemi adjunktus, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Neurális modellek a pszichológiában

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek az alapvető neurális modellekkel és tanulási
algoritmusokkal (pl.: perceptron, lineáris autoasszociatív memória, lineáris heteroasszociatív
memória, hiba-visszaterjesztési model (backpropagation), adaptív rezonancia elmélet). A kurzus
célja, hogy a hallgatók megismerjék a modellek számítógépes szimulációs programjait (pl. az „R”
programkörnyezetben) is és számos példán keresztül ismerkedjenek meg a modellek pszichológiai
alkalmazhatóságával.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Retter Gyula: Fuzzy, neurália genetikus, kaotikus rendszerek. Budapest: Akadémiai Kiadó,
2006.
Abdi, H., Valentin, D., and Edelman, B.: Neural networks. Sage University Paper Series on
Quantitative Applications in the Social Sciences, 07-124. Thousand Oaks, CA: Sage. 1999.
Haykin, S.: Neural networks: A comprehensive foundation. (2nd Ed.) New York: Prentice Hall.
1998.
Levine, D.: Neural and cognitive modeling. (2nd Ed.) Hillsdale, NJ: Erlbaum. 2000.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
A hallgatók ismereteket szereznek az alapvető neurális modellekkel és tanulási algoritmusokkal
kapcsolatban.
képességei
A hallgatók képesek lesznek a modellek számítógépes szimulációs programjainak használatára
(pl. az „R” programkörnyezetben).
A hallgatók képesek lesznek a modellek pszichológiai alkalmazására és kompetens
felhasználásaikra.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Prof. Dr. Münnich Ákos, egyetemi tanár
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Pálya- és munkatanácsadás elmélete

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
alkalmankénti tematikus prezentációk
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): –
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): –
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Ismeretanyag
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az iskolai és iskolán kívüli pályaorientációs
tanácsadás szervezeti kereteivel, feladatrendszerével, s a pályatanácsadási tevékenységből adódó
és/vagy ahhoz társuló kutatási lehetőségekkel. A kurzus főbb témakörei: a pályaorientációs
tanácsadás hazai és nemzetközi története; a pályaorientációs tanácsadás célrendszere, szervezeti
formái; a pályaorientációs tanácsadás kliensei, életkoronként körülírt általános problémáik és azok
megoldási algoritmusai; a pályaválasztás mint folyamat, a döntés összetevői; a pályaválasztási
döntés sikerét befolyásoló tényezők; pályaorientáció és pályaválasztási szaktanácsadás; a
tanácsadó kapcsolatrendszere társintézményekkel és más szakemberekkel
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező:
-

BRYANT, B. K., ZVONKOVIC, A. M., REYNOLDS, P. (2006): Parenting in relation to child
and adolescent vocational development. Journal of Vocational Behavior 69, p. 149–175

-

CSÍKSZENTMIHÁLYI, M. (2001): A munka mint áramlat. In Flow – Az áramlat: a
tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

-

HAJDUSKA Mariann (2008): Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

-

SZILÁGYI Klára (2007): A munka-pályatanácsadás mint professzió. Kollégium Tanácsadó
Szolgáltató Kft., Gödöllő, 2007.

-

KISS István (2004): Kellemes problémák – Pályaválasztás. In N. Kollár Katalin, Szabó Éva
(szerk.): Pszichológia Pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 504-515. o.
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Ajánlott:
-

RITOÓK Magda (2008): Pályafejlődés – pályafejlődési tanácsadás. Egy negyven évet
átfogó longitudinális pályakövető vizsgálat tanulságai. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

-

SUPER, D. E. (1980): A Life-Span, Life-Space Approach to Career Developement. Journal
of Vocational Behavior 16, p. 282-298

-

KARNER Orsolya (2010): A pályaorientációs szakemberek pályaorientációs mátrixának
kidolgozása. Életpálya-tanácsadás. 2010. 2, 3-4. 10-17.

-

http://eletpalya.munka.hu/c/document_library/get_file?uuid=8357e8dd-3c93-4e9f-92e4a6a631e75898&groupId=10418

-

PÁSKU Judit: „Nekem például mihez van tehetségem?” – a pályaorientáció és a
tehetséggondozás kapcsolódási pontjai. Életpálya-tanácsadás. 2015. 5, 8-14.
http://eletpalya.munka.hu/eletpalya-tanacsadas-folyoirat/2015.v.szam

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
-

Részleteiben átlátja a pályatanácsadás elméleti problémáit, a pszichológiai szaktanácsadás
helyét a segítő beavatkozások rendszerében

-

Rálátással rendelkezik a pályaorientáció történeti fejlődésére, és képes átlátni
folyamatszerű és rendszerszintű összefüggéseket.

-

Átfogó tájékozottsággal és ismeretekkel rendelkezik a pálya- és munkatanácsadás,
továbbá a társtudományok szakirodalmában.

-

Részletes ismeretekkel rendelkezik a pálya- és munkatanácsadás területén, és integrálja a
társtudományok ismereteit.

-

Ismeri és érti a tudományos kutatás, szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció
módszereit a pálya- és munkatanácsadásban

-

A pálya- és munkatanácsadásnak megfelelő speciális ismeretanyagot magas szinten
sajátítja el.

-

Legalább egy idegen nyelvet ismer a szakterületéhez szükséges szinten, idegen nyelvű
szakcikkek olvasására képes

képességei
-

Képes a pályaalakulással, a foglalkozási szerep gyakorlásával, a munkapiaci helyzettel
összefüggő pszichológiai jelenségek vizsgálatához szükséges és releváns kérdések
megfogalmazására
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-

Képes a tanácsadás területén önálló kutatómunkára, a jelenségek sokoldalú és kritikai
elemzésére.

-

Képes véleményét önállóan megfogalmazni a szakmai-tudományos elvárásoknak
megfelelően (akár idegen nyelven is) és szakmai fórumokon megvédeni.

attitűdjei
-

Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a pszichológiai jelenségek történeti,
kulturális és társadalmi meghatározottságát.

-

Törekszik arra, hogy speciális szakmai érdeklődését elmélyítse és megszilárdítsa.

-

Felhasználja szakterületi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére.

-

Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Páskuné dr. habil. Kiss Judit, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): –
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Tantárgy neve: Pályaszocializáció, pszichológus etika

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: elmélet
A tanóra típusa: előadás
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A kurzus célja a segítő hivatás jellemzőinek megismertetése a hallgatókkal. Főbb témakörök: a
segítő szakma jellemzői, hivatásszemélyiség kialakulása, segítő pálya művelésének igényi
feltételei, műveletei, feladatai, ellátórendszerek, szupervízió. A pálya előnyeinek és veszélyeinek
bemutatása. Kompetencia határok feltárása. A segítők szakmai etikája. A Szakmai Etikai Kódex
megismertetése a hallgatókkal.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Bagdy E. (szerk.): Mentálhigiéné: elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Animula Kiadó, Budapest,
1999.
Bagdy E.: Altruizmus, segítő hivatás, személyiség. In: Kállai J., Gál B. (szerk.): Az első
találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. Janus/Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 10–22.
Bakó T.: Töréspontok mentén. Fejezetek a szupervíziós munkából. Animula Kiadó, Budapest,
1996.
Müller, W.: Hogyan vált a segítés hivatássá? T-Twins Kiadó, Budapest, 1996.
Szakmai Etikai Kódex.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
- ismeri a pszichológus etikai kódex (Szakmai Etikai Kódex) alapelveit és a speciális szakági
etikai szabályokat egyaránt.
- ismeri a segítő szakma jellemzőit
- tudatában van a kompetencia határoknak

képességei
- képes etikailag mérlegelni eseteket, kutatásokat
- felismeri saját határait

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Szemán-Nagy Anita, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Pozitív pszichológia

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás, és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye : 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A pozitív pszichológia közvetlen előzménye a humanisztikus pszichológiai megközelítés mely
erőteljesen koncentrált a boldogságra és beteljesülésre. A szellemi egészséget támogatja a
betegség centrikus gyógyítás szemléletén túllépve. Törekszik a hagyományos pszichológia
megújítására, annak kiegészítésére, fő kihívása annak tudományos alapú kibontakoztatása, hogy
miként lehet a normális életet még teljesebbé tenni. A kurzus az ezredfordulótól kibontakozó
irányzatot a következő témakörök mentén tárgyalja: Filozófiai és vallási gyökerek, társadalmi
irányzatok és pszichológiai előzmények és alapok. Boldogság, teljes élet, optimizmus, remény,
énhatékonyság, önmegvalósítás, érzelmi és szociális intelligencia. További központi témakörök:
Szubjektív jóllét, elégedettség, életminőség, vitalitás generátorok. Gyakorlatiasabb
szempontokként az alkalmazott pozitív pszichológia megnyilvánulásai, a pozitív pszichoterápia,
és az olyan speciális megküzdési folyamatok, mint a humor, altruizmus, értelemkeresés,
transzperszonális irányultság és spiritualitás kerülnek fókuszba.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
kötelező
Csíkszentmihályi Mihály: Flow- Az áramlat- A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémia
Kiadó Zrt. Budapest, 2015
Oláh Attila: Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Argumentum Kiadó, Budapest, 2006
Szondy Máté: A boldogság tudománya. Fejezetek a pozitív pszichológiából. Jaffa Kiadó és
Kereskedelmi KFT. 2010
ajánlott
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McCullogh, M. E., Sandage, S. J., Worthington, E. L.: Megbocsátás. Harmat Kiadó,
Budapest, 2005
Kulcsár Zsuzsanna (szerk.): Teher alatt. Trefort Kiadó, Budapest, 2006
Szondy Máté: Megélni a pillanatot. Kulcsluk, Budapest, 2012
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
Alapvető és speciális ismeretek a pozitív pszichológia kialakulásának, főbb témaköreinek,
gyakorlati vonatkozásainak tekintetében.
képességei
A személyiség szempontú, interperszonális és a megküzdéssel kapcsolatos szempontok és
ismeretek integrálásának és alkalmazásának képessége. Képesség a kurzus gyakorlatiasabb
megközelítéseinek önreflexiókat is bevonó, személyes felismeréseket is eredményező
feldolgozására, saját életben való alkalmazására.
Tantárgy felelőse:
Dr. habil Pék Győző, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Alkalmazott döntéselmélet laborgyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: gyakorlati
A tanóra típusa: gyakorlat. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (kollokvium): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus betekintést nyújt a döntésekkel foglalkozó kutatások gyakorlatába. Ehhez a hallgatók
egyrészt órán próbálnak ki publikált kutatásokban alkalmazott méréseket, másrészt az óra
keretein kívül adatgyűjtést végeznek valamelyik tanult paradigmával oly módon, hogy ahhoz
hozzáadnak egy saját kérdést. A gyakorlatok során egyrészt az óra keretében gyűjtött adatokat
vetjük össze a szakirodalmi eredményekkel, a megfelelő elméleti háttér felelevenítése, illetve új
tudáselem megtanulása után, másrészt a hallgatók bemutatják egymás számára a saját
adatgyűjtésükből származó eredményeket. A gyakorlatok tematikáját a többszempontos
döntések, a belső és szubsztantív inkonzisztenciák, a keretezési hatások, a kockázatvállalás, az
intertemporális döntések, az érzelmi hatások, a csoportdöntések, a stratégiai döntések és az
orvosi döntések adják.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kovács J. (2014): Döntéselméleti laborgyakorlatok. Debrecen: Didakt.
Keren, G., & Wu, G. (Eds.). (2015). The Wiley Blackwell Handbook of Judgment and Decision
Making, 2 Volume Set. West Sussex: John Wiley & Sons.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A döntéselméleti tudásanyag nagyfokú alkalmazhatósága révén (kiválasztás területén,
pályaorientációban, szervezeti és csoportdöntések területén) hozzájárul a pszichológus
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mesterség gyakorlatában alkalmazható módszerekről, eszközökről és megközelítésmódokról
szóló tudás gyarapításához.
képességei
A kurzus nagymértékben hozzájárul az elemzőképesség és a kritikus gondolkodás
fejlesztéséhez a magatartás és a pszichés működés különböző területein, legfőképpen az emberi
döntések elemzésében.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Molnárné dr. habil Kovács Judit, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Bevezetés a közgazdaságtanba

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelezően választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
A tanóra típusa: ea. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A közgazdaságtudomány tárgya, módszere, rövid története, a gazdasági, szereplők, makrojövedelem
fogalma, piaci mechanizmus, a kereslet-kínálat elemzése, komparatív statika, áru-, pénz-, és munkapiac
alapfogalmai, gazdaságpolitika eszközei: költségvetési és monetáris politika, a jegybank szerepe, a
bank- és a bankrendszer fejlődése, a pénzügyi közvetítés funkciói, pénzteremtés folyamata; a magyar
gazdaság aktuális kérdései.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Mankiw, G. N.: A közgazdaságtan alapjai. Osiris, Budapest, 2011.
Paul Heyne - Peter Boettke - David Prychitko: A közgazdasági gondolkodás alapjai. Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2004.
P. A. Samuelson - W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.
Todd G. Buchholz: Új ötletek halott közgazdászoktól. Európa Kiadó, Budapest, 1998.
Todd G. Buchholz: A gazdaságon innen és túl. Európa Kiadó, Budapest, 2000.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8.
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
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tudása
A hallgatók ismereteket szereznek közgazdasági elméleti alapokkal, a gazdaságtörténettel és
a pénzügyi folyamatokkal kapcsolatban.
képességei
A hallgatók képesek lesznek gazdasági problémákat rendszerezni és elemezni, fejlesztik logikus
gondolkodási képességüket.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Balogh Tamás László, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -
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Tantárgy neve: Ergonómia, munkahelytervezés

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy célja ismeretek és tapasztalat szerzése a munkahelytípusok elemzéséhez, értékeléséhez,
másrészt az ehhez szükséges legfontosabb ergonómiai alapismeretek és módszerek megismerése.
Főbb témakörök: Az ergonómia alapja, szemlélete, módszerei; A munkahely ergonómiai
minőségét befolyásoló fizikai környezet tényezői; Környezetpszichológiai vizsgálatok; Az irodai
munkaeszközök és a munkahely-elrendezés minőségét befolyásoló tényezők; A
munkatevékenység és a munkakörnyezet hatása a dolgozó fizikai és mentális igénybevételére.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Hercegfi K, Izsó L. (2010). Ergonómia. Budapest: Typotex
Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. New
York: Basic Books

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- alapvető ergonómiai ismeretek
- alapvető ergonómiai módszerek
- munkahelyek ergonómiai jellemzői, befolyásoló tényezők
- munkahelyi biztonság főbb kérdései
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képességei
- alapvető ergonómiai ismeretek alkalmazása
- munkahelyek ergonómia szempontú elemzése (alap szinten)

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Értékítélet és attitűd kutatás gyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az attitűdök és értékítéletek kutatásának
gyakorlatába, különböző mérési módszerek megismerésével. A különböző attitűdmérő-eszközök
megismerésén túl a tárgy lehetőséget ad az intézetben zajló attitűd és értékmérést végző
kutatócsoportokhoz való kapcsolódásra is, vagy saját attitűd-mérő eszköz kialakítására. Létező
mérőeszközök elemző értékelése, módszertani kritikai elemzése is a tárgy része. Emellett a
hallgatók önálló gyakorlati munkát végeznek, és tapasztalataikat egymással megosztják.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)


Haddock, G., Maio, G. R.: Attitudes

In: Hewstone, M., Stroebe, W., Jonas,

K. (2015) (eds.),: An Introduction to Social Psychology, BPS Textbooks, Wiley
ISBN: 9781118823538


Babbie, E.: Skálaszerkesztés. In: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata.
Balassi Kiadó, Budapest, 2003,



Albarracín, D., Johnson, B. T., Zanna (2005) (eds.): The Handbook of Attitudes,
Lawrence Erlbaum Associates, Inc., ISBN-13: 978-0805844931



Szokolszky Á.: Az attitűdskálák fajtái. A szemantikus differenciál. In
Kutatómunka a pszichológiában. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. ISBN:
9789633896822
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Szokolszky Á.: Az attitűdmérés történeti háttere és elméleti kérdései. In
Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest, 2004. ISBN: 9789633896822

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- ismeri az attitűdök mérésének különböző lehetőségeit
- tudja használni a különböző attitűdmérő eszközöket
képességei
- képes kialakítani és használni számos attitűdmérő eszközt
- képes attitűdmérő vizsgálat felépítésére, kivitelezésére és elemző értékelésére
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Bernáth Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Molnárné dr. habil. Kovács Judit, egyetemi docens, PhD
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Tantárgy neve: Fejezetek a gazdaságpszichológia kutatási területeiből

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyak. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy empirikus munkák részletező áttekintésén keresztül információkkal
szolgáljon a gazdaságpszichológia bizonyos kutatási irányzatairól. A kurzus fókuszában a
stratégiai helyzetekben és a társas dilemmákban hozott döntéshozatal, illetve az azt befolyásoló
egyéni különbségek (pl. társas motívumok) és helyzeti jellemzők hatásainak vizsgálata áll. A
kurzus főbb tematikai pontjai: a) a stratégiai helyzetek és társas dilemmák viselkedéses
játékelméleti és szociálpszichológiai megközelítései; b) strukturális jellemzők szerepe a fenti
helyezetekben mutatott döntésekre; c) a személyes jellemzők és társas preferenciák szerepe a fenti
helyezetekben mutatott viselkedésekre (pl. információ mint közös erőforrás, és az ezzel való
bánásmódot befolyásoló orientációk); d) egy társadalmi szintű alkalmazási lehetőség: az adózói
magatartás modelljei és aktuális kutatási kérdései. A tematikában szereplő pontok mentén a
hallgatók az érdeklődésüknek megfelelő témában a félév során kutatási tervet készítenek.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:


Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 415, 137–140.



Forgas, J. P., Jussim, L., & Van Lange, P. A. (Eds.), The social psychology of morality.
New York, NY: Routledge. ISBN: 978-1-13892-907-4.



Herrmann, B., Thöni, C., & Gächter, S. (2008). Antisocial punishment across societies.
Science, 319, 1362–1367.
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Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University
Press.



Van Lange, P. A., Balliet, D. P., Parks, C. D., & Van Vugt, M. (2014). Social dilemmas:
Understanding human cooperation. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-989761-2.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A hallgatók ismereteket szereznek az egyéni és közös érdek követését lehetővé tevő helyzetekben
mutatott viselkedések egyéni és helyzeti meghatározó tényezőiről.
képességei
A hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek a fentiekben felsorolt
helyzetekben meghozott döntések elemzésére, értelmezésére, valamint az egyéni és közös érdeket
előtérbe helyező szituációkban mutatott viselkedés előrejelzésére.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Pántya József, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Fejezetek a munkapszichológia kapcsolódó területeiből

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy betekintést nyújtson a hallgatók számára a munkapszichológia egy speciális
területébe, a teamek és a csapatépítés világába. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a
teamek, team-munka sajátosságaival, illetve a csapatépítés szerepével, továbbá annak
módszereivel kapcsolatos elméleteket, ismereteket sajátítják el.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Belbin, M. (1998). A team, avagy az együttműködő csoport. Budapest: SHL Hungary Kft.
Sugar, S., Takacs, G. (2003). Csapatépítő gyakorlatok. CC92 Press.
Gellert, M., Nowak, C. (2010). A csapatépítés nagykönyve. Z-Press Kiadó.
Továbbá a teamekkel kapcsolatos tudományos cikkek.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- teamek felépítésének, működésének ismerete
- teamekkel kapcsolatos legfontosabb elméletek ismerete
- teameket érintő problémák ismerete
- csapatépítés lépéseinek ismerete
képességei
- teamek megismerésének képessége
- teamek működésében jelentkező problémák azonosításának képessége
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- teamek fejlesztésének, fejlesztésük megtervezésének képessége
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dallos Andrea, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy neve: Fejezetek a munkapszichológia kutatási területeiből

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):


órai előadás tartása egy feldolgozott munkapszichológiai kutatásból

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a munkapszichológia jellemző kutatási
területeivel, kérdéseivel, illetve a munkapszichológiai kutatások jellegzetes módszertanával. A
kurzus keretében konkrét munkapszichológiai kutatások ismertetésén keresztül a hallgatók
megismerik a kutatások megtervezésének, kivitelezésének menetét, valamint az azokról való
tudományos igényű beszámolók elkészítésének gyakorlatát.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Chmiel, N. (ed.) (1999). Introduction to work and organizational psychology: a European
perspective. Malden, Mass: Blackwell.
Cooper, C. L., Locke, E. A. (ed.) (2000). Industrial and organizational psychology: linking
theory with practice. Malden, Mass: Blackwell.
A fentieken túl a Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Applied Psychology,
Human Resource Management Review, Journal of Business and Psychology tudományos
folyóiratokra támaszkodva.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- munkapszichológia főbb kutatási területeinek ismerete
- legjelentősebb munkapszichológiai kutatási eredmények ismerete
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- munkapszichológiai kutatások menetének ismerete
képességei
- munkapszichológiai kutatás megtervezésének, kivitelezésének képessége
- eredmények, összefüggések értelmezésének képessége
- kutatások eredményeinek gyakorlati munkába való beintegrálásának képessége
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dallos Andrea, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy neve: Fejezetek a munkapszichológiai kutatások

Kreditértéke: 2

módszertanából
A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák azokat az alapvető elveket és módszereket, amelyek
a munkalélektan területén folyó kutatásokban alkalmazhatóak. Azon túl, hogy megismerkednek a
munkalélektan terén klasszikus és újszerű vizsgálati elrendezésekkel, eljárásokkal, önálló
kísérletet is terveznek, mely (kezdeti, inkább elővizsgálatként értelmezhető) eredményeit a
gyakorlat zárásaképp bemutatják. Elővizsgálataikkal a szakdolgozatukban végezni kívánt
kutatásaikat alapozzák meg.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Klein B., Klein S. (2006). A szervezet lelke. Edge 2000, Budapest
Cooper, C. L., Locke, E. A. (eds.) (2000). Industrial and organizational psychology: linking theory
with practice. Blackwell, Malden, Mass
Rogelberg, S.G. (ed.) (2002). Handbook of research methods in industrial and organizational
psychology. Blackwell Publishers, Malden, MA
Thomas, J.C. (ed.) (2004). Comprehensive handbook of psychological assessment. Vol.4.:
Industrial and organizational assessment. John Wiley and Sons, Inc., USA
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
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- A hallgatók a félév során elsajátítják azokat a munkapszichológián belül leginkább jellemző
elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek a munkapszichológiai kutatások területén a
leggyakrabban és legnagyobb hatásfokkal hasznosíthatóak.
képességei
- A tantárgy elvégzése után a hallgatók képessé válnak a munkapszichológiai kutatásokhoz
kapcsolódó módszerek hatékony kiválasztására és ezek alkalmazására az alkalmazott
kutatásokban, illetve a szakdolgozatukban.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. habil. Máth János, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Fejezetek a szervezetpszichológia kapcsolódó Kreditértéke: 2
területeiből
A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az alapvető elveket és módszereket,
amelyek a szervezetpszichológia területén folyó kutatásokban alkalmazhatók (pl. szervezeti
diagnosztikai eszközök, elégedettség-vizsgálatok, vezetői interjúk, a kérdőívek szervezeti
alkalmazásának etikai és módszertani alapelvei stb.). A klasszikus és újszerű vizsgálati
elrendezések, eljárások megismerésén túl önálló kísérletet is terveznek, mely (kezdeti, inkább
elővizsgálatként értelmezhető) eredményeit a gyakorlat zárásaképp bemutatják. Elővizsgálataikkal
a szakdolgozatukban végezni kívánt kutatásaikat alapozzák meg.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bakacsi Gy. (2004). Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Budapest
Cooper, C. L., Locke, E. A. (eds.) (2000). Industrial and organizational psychology: linking theory
with practice. Blackwell. Malden, Mass
Drenth, P. J. D., Thierry, H., Willems, P. J., de Wolff, C. J. (1984). Handbook of Work and
Organizational Psychology. John Wiley and Sons, Inc., USA
Handy, Ch. B. (1986). Understanding organizations. Penguin Books Ltd., USA

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
- A hallgatók a tantárgy elvégzésével, a félév során elsajátítják azokat, a
szervezetpszichológián belül a szervezeti diagnosztikához és szervezetfejlesztéshez szorosan
kapcsolódó és leggyakrabban alkalmazott módszereket, amelyek ezen a területen
leggyakrabban és legnagyobb hatásfokkal hasznosíthatóak.
képességei
- A hallgatók képessé válnak a szervezetfejlesztéshez és szervezeti diagnosztikához kapcsolódó
módszerek hatékony kiválasztásán túl egyedi vizsgálati elrendezések kialakítására is,
melyeket témavezetői segítséggel a szakdolgozatukban is képesek lesznek hasznosítani.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Papp Gábor, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Fejezetek a szervezetpszichológia kutatási területeiből

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyak. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a már meglévő ismereteket új szempontokkal bővítse a szervezetpszichológia
egyes klasszikus kutatási területein. A kurzus mindezt olyan empirikus munkák és esetleírások
részletező tárgyalásán keresztül teszi, amelyek gyakorlati alkalmazási lehetősége igen nagy. A
kurzus főbb tematikai pontjai: a) énhatékonyság és önértékelés a szervezetben, valamint ezek
szervezeti attitűdöket és viselkedéseket befolyásoló hatásai; b) a szervezeti vezetés társas identitás
modellje (pl. a csoportprototipikusság észlelt vezetői hatékonyságot és munkavállalói motivációt
fokozó hatásai); c) konfliktusok a szervezetben (pl. konfliktustípusok, egyének és csoportok
közötti konfliktusok megoldási módjai, konfliktusok és teljesítmény összefüggései); d) bizalom és
együttműködés a szervezetben (a szervezeti bizalmat és együttműködést befolyásoló
instrumentális és társas tényezők tárgyalása). A tematikában szereplő pontok mentén a hallgatók
az érdeklődésüknek megfelelő témában a félév során kutatási tervet is készítenek.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:


Bowling, N. A., Eschleman, K. J., Wang, Q., Kirkendall, C., & Alarcon, G. (2010). A
meta-analysis of the predictors and consequences of organization-based self-esteem.
Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 601–626.



Gardner, D. G., & Pierce, J. L. (2016). Organization-based self-esteem in work teams.
Group Processes & Intergroup Relations, 19, 394–408.
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Hogg, M. A., van Knippenberg, D., & Rast III, D. E. (2012). The social identity theory of
leadership: Theoretical origins, research findings, and conceptual developments.
European Review of Social Psychology, 23, 258–304.



Coleman, P. T., Deutsch, M., & Marcus, E. C. (2014). The handbook of conflict
resolution: Theory and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass. ISBN: 9781118526866



Tyler, T. R. (2011). Why people cooperate: The role of social motivations. Princeton
University Press. ISBN: 978-0-69114-690-4.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A hallgatók ismereteket szereznek a szervezeti attitűdöket, az in-role és extra-role viselkedéseket,
a szervezeti konfliktusokat, a bizalmat és az együttműködést befolyásoló tényezőkről.
képességei
A hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek a fentiekben felsorolt jelenségek
értő elemzésére, értelmezésére és a szükséges beavatkozások eltervezésére, valamint e
beavatkozások hatékonyságának megítélésére.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Pántya József, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Fejezetek a szervezetpszichológiai kutatások Kreditértéke: 2
módszertanából
A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat az alapvető elveket és módszereket,
amelyek a szervezetpszichológia területén folyó kutatásokban alkalmazhatók (pl. szervezeti
diagnosztikai eszközök, elégedettség-vizsgálatok, vezetői interjúk, a kérdőívek szervezeti
alkalmazásának etikai és módszertani alapelvei stb.). A klasszikus és újszerű vizsgálati
elrendezések, eljárások megismerésén túl önálló kísérletet is terveznek, mely (kezdeti, inkább
elővizsgálatként értelmezhető) eredményeit a gyakorlat zárásaképp bemutatják. Elővizsgálataikkal
a szakdolgozatukban végezni kívánt kutatásaikat alapozzák meg.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bakacsi Gy. (2004). Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Budapest
Cooper, C. L., Locke, E. A. (eds.) (2000). Industrial and organizational psychology: linking theory
with practice. Blackwell. Malden, Mass
Drenth, P. J. D., Thierry, H., Willems, P. J., de Wolff, C. J. (1984). Handbook of Work and
Organizational Psychology. John Wiley and Sons, Inc., USA
Handy, Ch. B. (1986). Understanding organizations. Penguin Books Ltd., USA

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
- A hallgatók a tantárgy elvégzésével, a félév során elsajátítják azokat, a
szervezetpszichológián belül a szervezeti diagnosztikához és szervezetfejlesztéshez szorosan
kapcsolódó és leggyakrabban alkalmazott módszereket, amelyek ezen a területen
leggyakrabban és legnagyobb hatásfokkal hasznosíthatóak.
képességei
- A hallgatók képessé válnak a szervezetfejlesztéshez és szervezeti diagnosztikához kapcsolódó
módszerek hatékony kiválasztásán túl egyedi vizsgálati elrendezések kialakítására is,
melyeket témavezetői segítséggel a szakdolgozatukban is képesek lesznek hasznosítani.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. habil. Máth János, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Fejezetek a szociálpszichológia kutatási területeiből

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyak. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyj.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a már meglévő ismeretekre alapozva betekintést nyújtson a
szociálpszichológia bizonyos aktuális kutatási területeibe és fókuszaiba, olyanokba, amelyekben
a helyzeti tényezőkön túl a társas viselkedést befolyásoló egyéni jellemzők kutatása is
hangsúlyozottan jelen van. Ez utóbbiak közül a kurzus empirikus munkákon keresztül elsősorban
azokra a diszpozíciókra, valamint ezek társas viselkedést befolyásoló hatásaira mutat be példákat,
amelyek munkalélektani és szervezetpszichológiai kontextusokban is jól értelmezhetők (pl. érintik
a munkamotivációt, szervezetei elköteleződést és elégedettséget). A kurzus főbb tematikai pontjai:
a) a személyes tényezők szerepe a társas viselkedésben (a helyzet x személyiség megközelítések
szükségessége, kutatási stratégiák); b) diszpozíciók, viselkedések és az interperszonális
körmodell; c) interperszonális diszpozíciók és viselkedést befolyásoló szerepük (pl. barátságosság,
machiavellizmus); d) kognitív diszpozíciók és viselkedést befolyásoló szerepük (pl. nyitottság;
optimizmus);

e)

motivációs

diszpozíciók

és

viselkedést

befolyásoló

szerepük

(pl.

teljesítménymotiváció, hatalmi motiváció, elutasítás iránti érzékenység). A tematikában szereplő
pontok mentén a félév során a hallgatók olyan kutatási terveket is kidolgoznak, amelyek a
kontextuális és személyes tényezőket együttesen kezelik.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:


Guinote, A., & Vescio, T. K. (Eds.). (2010). The social psychology of power. New York,
NY: Guilford. ISBN: 978-1-60623-619-2.
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Horowitz, L. M., & Strack, S. (2011). Handbook of interpersonal psychology. New Jersey,
NJ: Wiley.



Leary, M. R., & Hoyle, R. H. (Eds.) (2009). Handbook of individual differences in social
behavior. New York, NY: The Guilford Press. ISBN: 978-1-59385-647-2.



a tematikában jelölt diszpozíciókhoz kapcsolódó, aktuálisan friss empirikus tanulmányok
a terület meghatározó szakfolyóirataiból (pl. Journal of Personality and Social
Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin)

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A hallgatók ismereteket szereznek a társas viselkedést befolyásoló helyzeti és diszpozicionális
tényezőkről, a helyzet és személyiség együttes szerepéről a társas viselkedés irányításában,
szabályozásában.
képességei
A hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek a társas viselkedés
többszempontú, a helyzeti és személyes tényezőket kezelő elemzésére és magyarázatára.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Pántya József, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Humán erőforrás gazdálkodás

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a humán erőforrás gazdálkodás különböző
részterületeinek működését és összefüggéseit a szervezeti környezetben. Főbb témakörök: A
humán erőforrás gazdálkodás hozzájárulása a szervezeti teljesítményhez; Toborzás és
kiválasztás; Képzés és készségfejlesztés; Ösztönzés, motiváció; Teljesítményértékelés;
Karriermenedzsment.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Armstrong, M. (2012). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice.
Kogan Page.
Bakacsi Gy. (szerk.)(1999). Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Közgazd. és
Jogi Könyvkiadó.
Elbert, N. F., Karoliny M-né, Farkas F, Poór J. (szerk.)(1994). Személyzeti/emberi erőforrás
menedzsment kézikönyv. Budapest: Közgazd. és Jogi Könyvkiadó.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- a humán erőforrás gazdálkodás különböző részterületeinek megismerése
- a humán erőforrás gazdálkodás egyes területei közötti összefüggések megismerése
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képességei
- alapvető humán erőforrás gazdálkodási ismeretek alkalmazása
- humán erőforrás gazdálkodásmódszereinek alkalmazása
- humán erőforrást érintő alapvető (szervezeti) problémák azonosítása
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):

58

Tantárgy neve: Játékelméleti alapok és pszichológiai alkalmazásaik

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 100% gyakorlat
(kredit%)
A tanóra típusa: gyak. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása

A játékelmélet bevezető ismereteinek szociálpszichológiai alapjaira építve, a kurzus a játékelmélet
alapvető elméleti megalapozását tűzi ki célul az elmélet formális hátterének pszichológus
hallgatók számára elsajátítható szintű bemutatásával együtt. Az elméleti ismeretek átadásán felül
igyekszik minél szélesebb spektrumban betekintést nyújtani az elmélet alkalmazásaiba
(elsősorban a pszichológiában). A kurzus tárgyalja a kétszemélyes játszmák alaptípusait, de kitér
a többszemélyes ún. társadalmi csapdák eseteire is. Tárgyalásra kerülnek a játékelmélet alapvető
fogalmai: pl. nem-kooperatív játék, az egyensúlypont, kooperatív játék, a hatalmi index különböző
fogalmai.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Horváth A. (2003). Konfliktusok társas kapcsolatokban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó
Filep, L. (2001). Játékelmélet. Budapest: Filum Kiadó
Mérő László (1996). Mindenki másképp egyforma. Budapest: Tericum
Colin F. Camerer (2002). Behavioral Game Theory. Experiments in Strategic Interaction.
Princeton: University Press
Taylor, A.D. (1995). Mathematics and politics: strategy, voting, power, and proof. New York:
SpringerVerlag
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
Megismeri a játékelmélet alapjait, különösen azok pszichológiai alkalmazási lehetőségeit.
képességei
Képes egyszerű kísérleti helyzeteket a játékelmélet kontextusában megtervezni, végrehajtani.
Képes a játékelmélet pszichológiai szakirodalmának megértésére, és az általános tapasztalatok
összegzésére.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Prof. Dr. Münnich Ákos, egyetemi tanár, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -
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Tantárgy neve: Környezetpszichológia

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa: előadás, és száma: 2/30
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
Ismeretanyag.
Az embernek a környezettel, annak általa létrehozott (épített), illetve természetes elemeihez fűződő
viszonya és azok általi meghatározottsága elemi része az emberi létezésnek. A kurzus két fő
pillérét is az épített környezethez való viszony pszichológiája (pl. helyemlékezet; tárgyi környezet
jelentései; szociofizikai környezet, helyidentitás, tárgyi környezet és kapcsolati dinamika), illetve
a természetes környezethez fűződő kapcsolat pszichológiája adja (környezeti attitűd,
környezettudatos viselkedés, környezettudatos nevelés, fenntarthatóság).
Kompetenciák.
A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az épített és a természetes környezettel való
kapcsolat pszichológiai jelentőségének, annak az egészséges személyiségben hordozott szerepének
a felismerésére, és ismerik a környezettel való kapcsolat kulturális rétegzettségét. Olyan
készségeket sajátítanak el, melyeket pszichológusi tevékenységük során előhívhatóak, például
azzal kapcsolatban, hogy a térszervezés milyen hatással van az interperszonális kapcsolatokra,
vagy hogy hogyan lehet hatékonyan buzdítani a környezettudatos viselkedésre. a kurzus arra is
lehetőséget nyújt, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak környezetpszichológiai témájú kutatásokba,
melyeket akár a vezetett kutatómunkák során kamatoztathatnak.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása
bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező:
Dúll, A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései–Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest:
L’Harmattan.
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Steg, L., van den Berg, A. E., & De Groot, J. I. (Eds.). (2012). Environmental psychology: An
introduction. Malden: John Wiley & Sons.
Ajánlott:
Kabisch, S., Kunath, A. K., Schweizer-Ries, P., & Steinführer, A. (Eds.). (2012). Vulnerability,
risks, and complexity: impacts of global change on human habitats (Vol. 3). Göttingen: Hogrefe
Publishing.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Molnárné Dr. habil. Kovács Judit, PhD, egyetemi docens
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Közlekedéspszichológia

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerik a közlekedéspszichológia alapjait, legfontosabb
témaköreit, kérdésfelvetéseit. A kurzuson főként a közúti gépjárművet vezető ember kerül a
középpontba: milyen képességek, illetve személyiségbeli diszpozíciók fontosak a
gépjárművezetésben és hogyan járulnak hozzá ezek – egyéb faktorokkal együtt – a balesetek
kialakulásához? A hallgatók ezen túl áttekintést kapnak a közlekedéspszichológia legfontosabb
kutatási eredményeiről, valamint az eredmények gyakorlati relevanciájáról.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Barjonet, P.-E. (2001). Traffic Psychology Today. London: Kluwer Academic Publishers.
Groeger, J. A. (2001). Understanding Driving. East Sussex: Psychology Press.
Hole, G. (2007). The Psychology of Driving. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Réti L. (1977). Ember – jármű – út. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Rothengatter, T., Vaya, E. C. (1997). Traffic and Transport Psychology. Oxford: Pergamon.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- alapvető közúti közlekedéspszichológiai ismeretek
- alapvető légi közlekedéspszichológiai ismeretek
- közlekedési baleseteket befolyásoló tényezők
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- közlekedéspszichológiai vizsgálati módszerei
- az emberi hibázás modelljei
képességei
- alapvető közlekedéspszichológiai ismeretek alkalmazása
- közlekedéspszichológia vizsgálati módszereinek alkalmazása (alap szinten)

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Közlekedéspszichológiai terep- és laborgyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A gyakorlat a közlekedéspszichológia című előadásra építve ismerteti meg a hallgatókkal a
közlekedéspszichológiában használatos vizsgálóeljárásokat. Lehetőségük nyílik megismerni a
gépjárművezetők alkalmasság-vizsgálatához alkalmazott teszteket, és egyéb gépjárművezetői
kiválasztásban, diagnosztikában alkalmazott teszteket, eljárásokat. A vizsgálatok megismerésén
túl a hallgatók ellátogatnak, illetve gyakorlatot teljesítenek egy közlekedéspszichológiai
területen működő vizsgálati laboratóriumban is.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Barjonet, P.-E. (2001). Traffic Psychology Today. London: Kluwer Academic Publishers.
Groeger, J. A. (2001). Understanding Driving. East Sussex: Psychology Press.
Hole, G. (2007). The Psychology of Driving. London: Lawrence Erlbaum Associates.
Réti L. (1977). Ember – jármű – út. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
Rothengatter, T., Vaya, E. C. (1997). Traffic and Transport Psychology. Oxford: Pergamon.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- közlekedéspszichológiai vizsgálati módszerei
- a közlekedéspszichológia, mint alkalmazott terület megismerése
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képességei
- közlekedéspszichológia vizsgálati módszereinek alkalmazása
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Közvéleménykutatás és módszertana

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy célja, hogy betekintést nyújtson a közvélemény-kutatás nemzetközi irányzataiba és
bemutassa a kifejezetten magyarországi gyakorlatra jellemző alkalmazásokat a közvélemény- és
piackutatás főbb módszereinek áttekintésén és gyakorlatán keresztül. A tárgy során a hallgatóknak
lehetősége van betekintést nyerni a kutatások felépítésének folyamatába, kvantitatív (pl. személyes
kérdőíves megkérdezés, telefonos felmérés, in-hall teszt) és kvalitatív (pl. mystery-shopping,
fókusz-csoport, mélyinterjú) kutatási módszerek megismerésére és egyéni kutatásra is.
Főbb témakörök: A közvélemény-kutatás története- A közvélemény-és piackutatás alapelemeiSzekunder piackutatás- Primer vizsgálatok- A kvalitatív kutatás módszerei (fókuszcsoport, egyéni
és csoportos interjúk, mélyinterjú)- Kvantitatív technikák (kérdőívszerkesztés, mintavétel és
kiválasztás, megbízhatóság és érvényesség, reprezentativitás, mintanagyság, adatgyűjtés, válaszés véleményhiány)- Alkalmazások:

politikai közvélemény kutatás, fogyasztói márkák,

médiakutatás.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező:


Rudas T. (2006): Közvéleménykutatás. Értelmezés és kritika, Corvina, ISBN:
9789631355017
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Veres Z., Hoffmann M., Kozák, Á. (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai
Kiadó, Budapest, ISBN: 9789630582926



Fischer Gy. (2001). Hihetünk-e a közvélemény-kutatásoknak? Budapest: Bagolyvár
Könyvkiadó, ISBN: 963-9197-85-8



Gordon, W.; Langmaid, R. (1997). Kvalitatív piackutatás. Budapest: HVG Kiadó,
ISBN: 9637525122.

Ajánlott:


Angelusz R. (1999). Kommunikáló társadalom. Budapest: Gondolat. ISBN: 9638258497



Gerbner, G. (2000). A média rejtett üzenete. Budapest: Osiris, ISBN: 9633797985



Síklaki I. (2006): Vélemények mélyén, Kossuth Kiadó, Budapest, ISBN:963-09-4857-5



Vicsek, L.: Fókuszcsoport. Osiris, Budapest, 2006.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- ismeri a különböző gyakorlatban alkalmazott kutatási módszereket
- ismeri a problémafókuszú kutatás felépítésének folyamatát
képességei
- A kurzus során a hallgatók képessé válnak a közvéleménykutatási probléma szakszerű
elemzésére,
- a probléma megoldására legalkalmasabb módszer(ek) kiválasztására, illetve
- a probléma megoldására legalkalmasabb módszer(ek) alkalmazására.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Bernáth Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Lineáris és hierarchikus struktúra modellek

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók a faktoranalízis és a regressziószámítás alapjából kiindulva
megismerik a lineáris és hierarchikus struktúra modellek alapjait. A modellek ismertetése
elsősorban példákon keresztül, és egy számítógépes statisztikai program segítségével történik
(pl. LISREL). A hallgatók gyakorlati példákon keresztül megismerik a hierarchikus regressziós
modellek egyszerűbb változatait és egy kapcsolódó számítógépes program használatát (pl.
HLM). A kurzus tárgyalja a konvergens és divergens validitás becslésére alkalmas ún. „multitrait multi-method” paradigmát és annak strukturális modelljét.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Münnich, Á., Nagy, Á. és Pénzes, T.: A regresszió diszkrét bája: regresszió-számítás kategórikus
és szegmentált változókkal. Alkalmazott pszichológia VI/I, 82-109. 2004.
Münnich Á.: Pszichológiai eljárások „minőségbiztosítása”. Alkalmazott Pszichológia, I/1, 55-63.
1999.
Hunyady, Gy. and Münnich, Á.: A modified true score model for analysing stereotype effects of
characterizations of nations. In Saris, W. and Münnich, Á. (Eds.), The Multitrait-Multimethod
Approach toEvaluate Measurement Instruments. Budapest: Eötvös University Press, 1995.
Saris, W. and Münnich, Á. (Eds.): The Multitrait-Multimethod Approach to Evaluate
Measurement Instruments. Budapest: Eötvös Univ. Press, 1995.
Jöreskog, K.G. and Sörbom, D.: LISREL 8: Structural Equation Modeling with the SIMPLIS
Command Language. Chicago: SSI. 1996.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
Kvantitatív módszerek használatának ismerete.
képességei
A hallgatók képessé válnak a lineáris és hierarchikus struktúra modellekkel megoldható
problémák felismerésére, a modellek specifikálására, végrehajtására, illetve értelmezésére.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hidegkuti István, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Mesterséges intelligencia

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
A tanóra típusa: elmélet és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Az MI és a kognitív pszichológia kutatások szorosan együttműködnek, mivel mindkettő közös
célja, hogy megismerjék az agy felépítését és azokat a megismerési folyamatokat, amelyek a
nyelv, az érzelmek, illetve a gondolkodás ki- és átalakulásában, idegrendszeri tárolásában
szerepet játszanak. Az MI és a kognitív pszichológia közös pontjainak ismertetése után a
hallgatók gyakorlati útmutatást kapnak az MI néhány fejezetéből. A hallgatók megismerik a
problémamegoldás kereséssel fejezetben az állapot- és problémareprezentációt, majd a teljes
információjú kétszemélyes játékokat, a szakértői rendszereket és a logikai programozás alapjait.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Pléh Csaba: Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Akadémiai Kiadó. 1998.
Russell, Stuart, Norvig, Peter: MESTERSÉGES INTELLIGENCIA Modern megközelítésben
Második, átdolgozott, bővített kiadás.
http://project.mit.bme.hu/mi_almanach/books/aima/index

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
• Az állapottér-reprezentáció és problématér-reprezentáció megvalósítása
• Megoldáskereső algoritmusok, gráfkeresők, ÉS/VAGY gráfok
• Játékfa, nyerő stratégiák keresése
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• Az SWI-Prolog megismerése, szakértői rendszer építésének módja
képességei
A hallgató a kurzus elvégzése után képes önállóan azonosítani a problémát és annak elemeit,
majd azokból a félév során fejlesztett és szabadon elérhető megoldást kereső algoritmusok
segítségével megtalálni a probléma megoldását. A kétszemélyes játékok esetében képes
eldönteni, hogy teljes információjú játékról van-e szó, és kisebb méretű játékfa esetén
megoldási stratégiát tud javasolni. Az ingyenes elérhető SWI-Prolog segítségével tények és
szabályok felhasználásával szakértői rendszert tud építeni, amelyben következtetések
helyességét tudja ellenőrizni.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Abari Kálmán, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy

neve:

Módszerspecifikus

terep-

és

laborgyakorlat Kreditértéke: 3

munkapszichológiából 1.
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):


AC gyakorlat megtervezése és lebonyolítása



interjú megtervezése és lebonyolítása órai keretek között

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a munkapszichológiában az alkalmazottak
kiválasztására leggyakrabban használt eszközök, az interjúk és értékelő központok
megtervezésének, felépítésének és kivitelezésének menetével. A kurzus célja, hogy a hallgatók
ne csak elméleti szinten ismerjék meg ezeknek az eszközöknek a működését, hanem saját
élmény révén tapasztalatot szerezzenek ezeknek a módszereknek az alkalmazásában.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Eck, C.D., Jöri, H., Vogt, M. (2016). Assessment-Center. Springer.
Newell Brown, J. (2011). The Complete Guide to Recruitment. London: Kogan Page.
Anderson, N., Shackleton, V. (1993). Successful selection interviewing. Oxford: Blackwell
Publishers.
Lievens, F., Klimoski, R. J. (2001). Understanding the Assessment Center process: Where are
we now? (75– 117.) In: Robertson, I., Cooper, C.L.: Personnel Psychology and human resource
management.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
- leggyakrabban alkalmazott kiválasztási eszközök ismerete, működésüknek megértése
- a különböző kiválasztásai eszközök megbízhatóságának, problematikus pontjainak és
előnyeinek ismerete
- alkalmazásuk feltételeinek ismerete
képességei
- ismertetett módszerek alkalmazásának képessége
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dallos Andrea, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy

neve:

Módszerspecifikus

terep-

és

laborgyakorlat Kreditértéke: 3

munkapszichológiából 2.
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók csoportos, tapasztalati tanulásra épülő formában fejlesszék azon
társas készségeiket, melyek szükségesek a munkapszichológia alkalmazott területeihez kapcsolódó
feladatok sikeres ellátásához (pl. kommunikáció, együttműködés). Emellett jártasságot
szerezzenek az erre alkalmas programok módszertani kialakításában.
Főbb témakörök:
Tapasztalati tanulás alapelvei és alkalmazása;
Strukturált gyakorlatok sajátosságai;
A tréningforgatókönyv elemei és szerepe;
A csoportvezető szerepe a tanulásban;
Társas készségek (pl. kommunikációs készség, konfliktuskezelési készség; együttműködési
készség) viselkedéses megjelenése és fejlesztése.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Antons, K.(2006). A csoportdinamika gyakorlata. Synalorg Kft, Budapest
Bagdy E., Telkes J. (1990). Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó,
Budapest
Beebe, S.A., Mottet, T.P., Roach K.D. (2004). Training and development. Pearson Education Inc.
Goleman, D. (2002) Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge2000, Budapest
Gordon, T. (1997). Vezetői Eredményesség Tréning – V.E.T., Assertiv Kiadó – Gordon Könyvek
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- A hallgatók a tantárgy segítségével elsajátítják a munkapszichológián belül a csoportos
tanuláshoz, tréningekhez és a munkapszichológiai feladatok ellátásához kapcsolódó társas
készségek kialakításához kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteket.
képességei
- A félév során a hallgatók képessé válnak a munkapszichológiai feladatellátáshoz szükséges
társas készségek felismeréséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó módszerek és programok
kialakítására is.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
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Tantárgy

neve:

Módszerspecifikus

terep-

és

labgyak. Kreditértéke: 3

munkapszichológiából 3.
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy célja a fókuszcsoport módszertanának és elméletének megismertetése. A fókuszcsoport,
mint kvalitatív módszer a csoportos interjúk egy speciális formája. Felhasználási területe
széleskörű, napjainkban is nagyon elterjedt mind a kutatások kezdeti, mind a kutatások későbbi
fázisaiban pl. a pszichológia, szociológia, marketing szakterületeken. A kurzusban a hallgatók
lehetőséget kapnak arra, hogy fókuszcsoporton vegyenek részt, saját élményt szerezzenek,
kiegészítve ezt a tapasztalatot a legfontosabb elméleti ismeretek elsajátításával. Lehetőségük van
ezen túl a fókuszcsoport, mint módszertan teljes folyamatában való részvételre, kezdve a
témadefiniálástól, az elméleti háttér és vezérfonal kialakításán át az adatok elemzéséig és a
beszámoló elkészítéséig. A kurzus során lehetőségük van arra is, hogy a csoportvezetésbe, annak
kihívásaiba is bepillantsanak.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Síklaki I. (2006). Vélemények mélyén. Budapest: Kossuth Kiadó.
Vicsek L. (2006). Fókuszcsoport. Budapest: Osiris.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- a fókuszcsoport módszertanának és elméletének megismerése
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- a fókuszcsoport főbb felhasználási területeinek megismerése
képességei
- fókuszcsoport megtervezése
- fókuszcsoport (kvalitatív) módszereinek alkalmazása
- moderátori szerep kipróbálása
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy

neve:

Módszerspecifikus

terep-

és

laborgyakorlat Kreditértéke: 3

szervezetpszichológiából 1.
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjenek olyan módszereket (azok felépítését, működését
és használatát), melyek alkalmazhatók a szervezetekben csoportos feladatok, megbeszélések,
munkavégzések strukturálására, irányítására.
Főbb témakörök:
Csoportmódszerek alkalmazását igénylő helyzetek a szervezetekben;
A csoportos módszerek előnyei és hátránya, alkalmazásuk javasolt területei;
A moderáció és a moderátor szerepe;
A csoportmunka alapvető strukturáló módszerei (pl. brainstorming, nominális csoportmódszer,
635-módszer stb.);
Értekezletek, megbeszélések és workshopok moderálása;
A World Café és az Open Space módszer-együttesek áttekintése
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Greville, J (1990). How to win meetings. Gower, USA
Klein S. (2001). Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft., Budapest
Nemeskéri Gy., Fruttus I. L. (2001): Az emberi erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit Kft.
Budapest.
Rudas J. (1997). Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok. GondolatKairosz
Szeder Z. (1999). Problémamegoldó folyamat a minőségért és a hatékonyságért. BBS-E Bt.,
Budapest
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- A hallgatók megismerik a leggyakrabban alkalmazott szervezeti csoportos módszereket és a
leggyakoribb alkalmazási területeiket.
- Elsajátítják a hallgatók a csoportos szervezeti módszerek alkalmazási feltételeinek és
körülményeinek főbb jellemzőit és összetevőit.
képességei
- A tantárgyleírásban felsorolt csoportos szervezeti módszerek alkalmazási lehetőségeinek és
területeinek felismerése és alkalmazási képessége
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy

neve:

Módszerspecifikus

terep-

és

laborgyakorlat Kreditértéke: 3

szervezetpszichológiából 2.
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): tréningforgatókönyv írása
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók csoportos, tapasztalati tanulásra épülő formában fejlesszék azon
társas készségeiket, melyek szükségesek a szervezetpszichológia alkalmazott területeihez
kapcsolódó feladatok sikeres ellátásához (pl. kommunikáció, asszertivitás, konfliktuskezelés,
eredménymenedzsment). Emellett jártasságot szerezzenek az erre alkalmas szervezetpszichológiai
programok módszertani kialakításában.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Antons K. (2006). A csoportdinamika gyakorlata. Synalorg Kft.
Beebe, S.A., Mottet, T.P., Roach K.D. (2004) Training and development. Pearson Education Inc.
Goleman, D. (2002). Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Edge2000, Budapest
Gordon, T. (1997). Vezetői Eredményesség Tréning – V.E.T. Assertiv Kiadó – Gordon Könyvek
Kroehner, G. (2004). Szabadtéri tréninggyakorlatok. Z-Press Kiadó, Miskolc
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- A hallgatók a félév során elsajátítják a társas készségfejlesztés elméleti és gyakorlati
ismereteit, különös tekintettel a kommunikáció, az asszertivitás és a konfliktuskezelés
fejlesztési lehetőségeire és területeire.
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képességei
- A félév során a hallgatók képessé válnak különböző készségfejlesztési programok (tréningek)
módszertani kialakítására, megszervezésére és lebonyolítására.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
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Tantárgy

neve:

Módszerspecifikus

terep-

és

laborgyakorlat Kreditértéke: 3

szervezetpszichológiából 3.
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezetpszichológia azon speciális
módszereivel, melyek elsősorban a szervezeti változások, a szervezetfejlesztés és az ehhez
kapcsolódó szervezeti diagnosztika területén hasznosíthatók.
Főbb témakörök:
-

a coaching módszertana, szerepe és javasolt alkalmazási területei;

-

a szervezeti diagnosztika lehetséges eszközei;

-

kapcsolatelemzés alkalmazása a szervezetfejlesztésben;

-

csoportos workshopok a szervezeti változások előkészítésében.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Peltier, B. (2001). The Psychology of Executive Coaching. Brunner-Routledge, New York
F. Várkonyi Zs. (2006). Coaching és coaching szemléletű vezetés az üzleti világban. In: A
munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Szerk: Mészáros A., Z-Press Kiadó Kft.,
Budapest
Faragó K., Kovács Z. (2005). Szervezeti látleletek: A szervezetpszichológia hazai kutatási
irányai. Akadémiai Kiadó, Budapest
Klein B., Klein S. (2006). A szervezet lelke. SHL Hungary Kiadó Kft., Budapest
Klein S. (2001). Vezetés- és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft, Budapest
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- A hallgatók a félév során elsajátítják azokat, a szervezetpszichológián belül a szervezeti
diagnosztikához és szervezetfejlesztéshez szorosan kapcsolódó elméleti és gyakorlati
ismereteket, amelyek ezen a területen leggyakrabban és legnagyobb hatásfokkal
hasznosíthatóak.
képességei
- A félév során a hallgatók képessé válnak a szervezetfejlesztéshez és szervezeti
diagnosztikához kapcsolódó módszerek hatékony kiválasztására és megfelelő vezető
segítségével ezek alkalmazására.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Munkahelyi devianciák gyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy ismeretanyagának célja, hogy a munkahelyi devianciák kurzushoz kapcsolódóan a
hallgatók képesek legyenek a munkahelyi deviáns viselkedésmódok kiszűrésére és az ezzel
összefüggő munka-és szervezetpszichológiai problémák felismerésére és kezelésére. A gyakorlat
része, hogy a hallgatók terephelyen irányított megfigyeléseket és vizsgálatokat végeznek, és
tapasztalataikat egymással megosztják.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)


Kaucsek Gy., Simon P. (2012): Pszichoterror a munkahelyen In: Klein S.:Vezetés-és
szervezetpszichológia, Edge 2000 Kiadó, Budapest, ISBN: 9789639760073



Lövey I., Manohar, S. N. (2008): Egyensúly a szakmai és magánélet között In: Az
örömteli szervezet, HVG Kiadó Zrt., Budapest, ISBN: 963-7525-36-x



Plette R. (2002): A munkapszichológia gyakorlati kérdései. Medicina Kiadó, Budapest



Bennett, R.J., Robinson, S.L.(2000): Development of a Measure of Workplace
Deviance. Journal of Applied Psychology, 85/3, 349–360.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- ismeri a munkahelyen előforduló deviáns viselkedéseket
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- ismeri a munkahelyi deviancia kialakulásának körülményeit
- ismeri munkahelyi deviancia káros hatásait a szervezetre és személyre egyaránt
képességei
- képes felismerni a munkahelyi devianciák kialakulásának szervezeti tényezőit
- képes felismerni a munkahelyen megjelenő deviáns viselkedésformákat és intervenciót
javasolni megszüntetésükre

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Bernáth Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Munkahelyi devianciák

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy általános célja bemutatni a hallgatóknak a munkahelyi környezetben, a munkáltatói, és a
munkavállalói oldalon megjelenő deviáns viselkedésmódokat, amelyek közvetve vagy közvetlenül
gátolhatják a hatékony munkavégzést. A munkahelyi devianciák problematikáját elhelyezzük az
általános értelemben vett devianciák kérdéskörében, és megvitatásra kerül a munkahelyi deviancia
személyre, szervezetre gyakorolt hatása is.
Főbb témakörök: 1. A deviancia jelentése, megjelenése a munkahelyi környezetben (pl. abúzus,
zaklatás, termelési devianciák, szabotázs, lopás, lógás) 2. A deviancia kialakulásának potenciális
prediktor tényezői a szervezet és a személy részéről (pl. kedvezőtlen munkakörülmények,
munkahelyi klíma, személyes problémák, az igazságosság észlelése, elégedettség, kilépési
szándék), 3. A pszichoterror jelensége és annak speciális megjelenési formája: a munkahelyi
szexuális zaklatás, 4. A munkaalkoholizmus egyéni és szervezeti perspektívából, 5. A munkahelyi
pletyka 6. A munkahelyi deviancia munkahelyi klímával és a szervezeti attitűdökkel (pl.
elköteleződés, elégedettség, együttműködési hajlandóság) kapcsolatos összefüggései 7. A deviáns
viselkedés személyiségen belüli dinamikus háttere és egészségre gyakorolt hatásai
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)


Berry, C.M., Ones, D.S., Sackett, P.R.: Interpersonal Deviance, Organizational
Deviance, and Their Common Correlates: A Review and Meta-Analysis. Journal of
Applied Psychology, 92/2, 410–424. 2007.



Kaucsek Gy., Simon P. (2007): Pszichoterror a munkahelyen In: Kelin S.:Vezetés-és
szervezetpszichológia, Edge 2000 Kiadó, Budapest, ISBN: 9789639760073
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Appelbaum, S. H., Iaconi, G. D., Matousek, A. (2007): Positive and negative deviant
workplace behaiors: causes, impact, and solutions, Corporate Governance, (7), 5, 586598.



Killinger, B. (2006): Munkamániások. Szalonképes szenvedélybetegek, Athenaeum 2000
Kiadó, Budapest, ISBN: 9639471992



Lövey I., Manohar, S. N. (2008): Egyensúly a szakmai és magánélet között In: Az
örömteli szervezet, HVG Kiadó Zrt., Budapest, ISBN: 963-7525-36-x



Peterson, D. K. (2002): Deviant workplace behavior and the organization’s ethical
climate,

Journal of Business and Psychology, (17) 1, 47-61.


Szvetelszky Zsuzsa (2002): A pletyka. Gondolat, Budapest. 19-63

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- ismeri a munkahelyen előforduló deviáns viselkedéseket
- ismeri a munkahelyi deviancia kialakulásának körülményeit
- ismeri munkahelyi deviancia káros hatásait a szervezetre és személyre egyaránt
képességei
- képes felismerni a munkahelyi devianciák kialakulásának hátterében álló szervezeti tényezőket

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Bernáth Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Munkahelyi egészségpszichológia

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy célja a szervezetek és dolgozók egészségének elősegítését és fejlesztését képviselő
szemléletmód elméleti alapjainak elsajátítása, valamint a gyakorlatban előforduló egészség
fejlesztését célzó programok megismerése. Áttekintésre kerül az egészség, egészségpszichológia,
munkahelyi egészség és egészségfejlesztés jelenségköre. Az ismeretanyag további célja olyan
kompetenciák kialakítása, mellyel a hallhatók képessé válnak a munkahelyi kóroki tényezők
feltérképezésére és prevenciós program javaslására.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)


Ungváry Gy., Morvai V. (szerk.)(2010): Munkaegészségtan. Foglalkozás-orvostan,
foglalkozási megbetegedések, munka higiéné, Medicina Könyvkiadó Zrt, ISBN:
9789632262505



Harrach A, Kopp M.( 2005): Munka, egészség-betegség. In: Kopp M, Berghammer R.
(szerk.), Orvosi Pszichológia. Medicina, Budapest, 550-561., ISBN: 9789632261515



Kállai J. (2007): Egészség és társas támogatás. In: Kállai J, Varga J, Oláh A. (szerk.),
Egészségpszichológia a gyakorlatban. Medicina, Budapest, 199-216., ISBN:
9789632264868.



Gábor E., Kiss J. (2010): Munkahelyi egészségfejlesztés-a minőség jegyében I, II., III.,
Egészségfejlesztés, 51, 1-2 szám



Juhász Á. (2006): Munkahelyi egészségfejlesztés elméletben és gyakorlatban,
Alkalmazott Pszichológia, VIII, 2, 89-102.

89

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- ismeri a egészségpszichológia kialakulásának történetét
- ismeri az egészségmagatartás meghatározóit
- ismeri a munka-egészség kapcsolatát
- ismeri a munkahelyi stressz-modelleket
- ismeri a munkahelyi egészségfejlesztés, prevenció jelentőségét
- ismer gyakorlatban előforduló egészfejlesztési programokat
képességei
- képes a munkahelyi kóroki tényezők feltérképezésére
- képes beavatkozási lehetőségek felvázolására a munkahelyi egészségfejlesztési programok
kialakításához

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Bernáth Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Munkahelyi képesség és készségfejlesztés

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás óraszáma: 2/30
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerik a munkahelyi képzés és -készségfejlesztés elméleti és
módszertani kérdéseit, különös tekintettel a következőkre: képzési folyamat lépéseinek
megismerése; képzési igények felmérése; képzések értékelése, hatékonyságmérése; tapasztalati
tanulás, csoportos tanulás, tréningmódszer; tematikus tréningek; speciális képzési programok
felépítése, kialakítása.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Cascio, W. F.: Managing Human Resources. McGraw-Hill Publishing Company, 2016.
Gandossy, R.: HR a 21. században, HVG Kiadó Rt., Budapest, 2004.
Klein S.: Munkapszichológia (5. fej.: Képzés. II. kötet: 337–384.) SHL Hungary Kft. Budapest;
1998.
Nemeskéri Gy., Fruttus I. L.: Az emberi erőforrás fejlesztésének módszertana. Ergofit Kft, Bp.,
2001.
Rudas J.: Delphi örökösei, Lélekben Otthon kiadó, Budapest, 2007.
Rudaj J.: Javne örökösei,Oriold ésTársai Kiadó, Budapest, 2011

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
- Ismeri a képzési folyamat tervezésének lépéseit
- Ismeri a képzési igények felmérésének módszereit
- Ismeri a különböző képzési formákat
- Tisztában van a felnőttek tanulási sajátosságaival
képességei
- Képes megtervezni egy képzési folyamatot
- Képes felmérni a képzési igényeket
- Képes a képzési igényeknek megfelelő képzési tervet összeállítani
- Képes adekvát módszerekkel értékelni a képzési folyamatot

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Papp Gábor, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Munkahelyi szocializáció

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): esettanulmányok
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tárgy célja megismerni a munkahelyi szocializáció sokrétű és gazdag folyamatát azzal a céllal,
hogy a hallgatók a későbbiekben mindezt szakemberként segíteni, elemezni, működtetni tudják. A
tárgy során bemutatásra kerülnek hazai gyakorlati alkalmazások is.
Főbb témakörök: 1. A munka-szocializáció értelmezése és fogalmi tisztázása (a munkaköri és
munkahelyi szocializáció) 2. A munka-szocializáció tartalma, a szocializációs folyamat jellemzése
szervezet-pszichológiai megközelítésben (Van Maanen elmélete, Morrison-információ tipológia,
Feldman modellje a szervezetbe történő beilleszkedésről, Schein szocializációs modellje) 3.
Szocializáció, munkaérdeklődés és munkaválasztás; Holland foglalkozási személyiség tipológiája
4. A munkaértékek 5. Kiválasztás és beválás; személy-munka-szervezet megfelelés 6. A
munkahelyi szocializációt befolyásoló szervezeti és egyéni tényezők (szocializáció és szervezeti
kultúra, szocializációs taktikák, beillesztési stratégiák, programok, mentorok, proaktivitás) 7. A
munkaköri és munkahelyi szocializáció hatásai (munkával való elégedettség, szervezet iránti
elköteleződés, szervezettel való azonosulás, stressz, megrekedés, elidegenedés, kilépési szándék)
8. Gyakorlati alkalmazások

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)


Holland, J. L. (1997): Making Vocational Choices. A Theory of Vocational
Personalities and Work Environments, Psychological Assessment Resources, Inc.,



Takács I. (2006): A munkahelyi szocializáció és a munkahelyi beilleszkedés
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pszichológiai tényezői. In: Mészáros A. (2006) (szerk.): A munkahelyi
szociálpszichológiai jelenségvilága. Egyének és csoportok. Z - Press Kiadó Kft.


Ashforth, B. E., Sluss, Saks, A. M. (2007): Socialization tactics, proactive
behavior,
and newcomer learning: Integrating socialization models, Journal of Vocational
Behavior, 70, 447-462.



Van Vianen, E., M., A., Shen, C. T., Chuang, A. (2010): Person- organization
and
person- supervisor fits: Employee commitments in a Chinese context. Journal of
Organizational Behavior , 32, 906-926.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul

tudása
- ismeri a munkahelyi szocializáció sokrétű folyamatát
- ismeri a sikeres munkahelyi szocializáció alappilléreit
képességei
- képes megérteni, elemezni, kialakítani hatékony szocializációs sratégiá(ka)t
- képes a munkahelyi beválást támogató rendszer kidolgozására és működtetésére

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Bernáth Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Munkajogi alapismeretek

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: (kredit%)
A tanóra típusa: ea. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve:
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy keretén belül ismertetésre kerül a magyar jogforrási rendszer alapjai, az EU irányelveinek, a
Polgári Törvénykönyv illetve a Munkatörvénykönyv kapcsolata. Bemutatásra kerülnek a munkajog
általános magatartási követelményei, személyiségi jogi szabályozás, munkajogi adatvédelem szabályai. A
ismertetésre kerülnek a munkajogi jognyilatkozatok, és azok közlési formái. A munkaviszony tárgykörén
belül bemutatásra kerülnek a munkaviszony alanyaira, a munkaviszony létesítésére, módosítására, illetve
a megszüntetésére vonatkozó előírások, illetve a munkabér témaköre. Áttekintésre kerülnek a kollektív
munkaviszony szabályai, a munkajogviszonyon belüli kárfelelősség, a vezető állású munkavállalókra
vonatkozó szabályok, továbbá az atipikus foglalkoztatás alapjai.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Ferencz Jácint, Göndör Éva, Gyulavári Tamás, Kártyás Gábor: Munkajogi Alapismeretek ELTE Eötvös
Kiadó 2016.
Gyulavári Tamás: Munkajog ELTE Eötvös, Budapest, 2014
dr. Hanyu Henrietta, Munkajogi kárfelelősség a gyakorlatban, Complex Kiadó 2015
dr. Csehi Zoltán, dr. Szabó Marianna: A vezető tisztségviselő felelőssége, Complex Kiadó 2015.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8.
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
tudása
- alapvető ismeretei legyenek a munkaviszony létrehozásáról, módosításáról, megszűnéséről;
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- ismerje a munkahelyi magatartás szabályait, valamint a vezető állású munkavállalókra irányadó
eltéréseket;
képességei
- munkahelyi konfliktusok kezeléséhez szükséges alapvető iránymutatások megadására képessé válik;
- munkahelyi érdekegyeztetésbe megfelelő tudással bekapcsolódhat;
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Mező István
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):-
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Tantárgy neve: Munkapszichológia terep- és laborgyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):


egy kutatási/vizsgálati terv készítése a félév során érintett témák valamelyikével
összefüggésben

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a munkapszichológiai vizsgálatok
megtervezésének és lebonyolításának a folyamatát. Továbbá a tantárgy keretében
megismerkednek a különböző kompetenciák, képességek vizsgálati lehetőségeivel, az
alkalmasság vizsgálatok gyakorlati aspektusaival.
Főbb témakörök:


Munkakörelemzés



Kompetenciák



Alkalmasság vizsgálatok



Tréning, képzéstervezés, karriermenedzsment



Elégedettség, szervezeti kultúra vizsgálatok a szervezeteknél

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Nemeskéri Gy., Pataki Cs. (2007). A HR gyakorlata. Budapest: Ergofit Kft.
Nemeskéri Gy., Fruttus I.L. (2001). Az emberi erőforrás fejlesztésének módszertan. Budapest:
Ergofit Kft.
Antalovits M., Dienes E., Kovács Z., Perczel T. (2003). A munka- és szervezetpszichológia
szakmai protokollja. Budapest: Emberhez Méltó Munkáért Alapítvány.

97

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- munkapszichológiai vizsgálatok, mérőeszközök ismerete
- alkalmasság vizsgálatok gyakorlati aspektusainak ismerete
képességei
- munkapszichológiai vizsgálatok megtervezésének képessége
- munkapszichológiai vizsgálatok etikus lebonyolításának képessége
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dallos Andrea, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy neve: Optimalizálási problémák és módszerek

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók betekintést nyernek a gazdasági és a pszichológiai optimalizálási
problémák alapismereteibe és megoldási módszereibe.
Az optimalizálás célja, hogy a döntéshozó az adott feltételek mellett a lehető legjobb döntést hozza
meg. Az optimális döntéshez célszerű elemezni a döntéshez megfogalmazható feltételrendszert és
az esetleges formális modelleket. A formális modellek alkalmazásához általában ismerni kell
valamilyen számítógépes programot (pl. MS Excel). A kapott megoldások értelmezése és
prezentálása szintén elengedhetetlen egy jó döntéshozó ismerettárából.
A kurzus alapvetően elméleti jellegű, de a problémák és megoldásaik természetes módon
gyakorlatiasak, és gazdasági ill. pszichológiai tapasztalatokból származik. A kurzus többek között
tárgyalja a lineáris és egészértékű programozás alapjait és a döntéselmélet hasznossági
függvényeit.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Malhorta, N. K.: Marketing-kutatás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.
Hofman M., Kozák Á. és Veres Z.: Piackutatás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.
Lawrence, J. A.; Pasternack, B. A.: Applied Management Science. (2nd edition) New York:
John Viley & Sons, 2002.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
Megismeri az optimalizálás problematikáját, betekintést nyer a pszichológiai alkalmazások
terén, és megismeri a gazdasági és pszichológiai optimalizálás alapfogalmait, alapeseteit.
képességei
Képessé válik a pszichológiai optimalizálási problémák absztrak szintű megértésére, képessé
válik a pszichológiához kapcsolódó gazdasági problémák optimalizációs feladatainak
megértésére.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Prof. Dr. Münnich Ákos, egyetemi tanár, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás

Kreditértéke: 3

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a pszichológiai alkalmasság fogalmát és az ezzel
kapcsolatos modelleket, a beválás kérdését, az alkalmasság megítélésének menetét és különböző
módszereit. A kurzus keretében tisztázzuk a képességek, készségek, kompetenciák és
kompetenciarendszerek fogalmát, továbbá foglalkozunk a kiválasztási folyamat
igazságosságának/igazságtalanságának következményeivel, az egyenlő bánásmód és munkahelyi
szocializáció kérdésével, azok szervezetekre és egyénekre gyakorolt hatásaival.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Klein S. (2003). Munkapszichológia. Budapest: Edge Kiadó.
Kovács J. E. (1996). Az alkalmazottak kiválasztásának alapelvei és módszerei a
munkalélektanban. In Balogh L., Bugán A., Kovács Z., Tóth L. (szerk.) Fejezetek az alkalmazott
lélektan köréből (pp. 59-75). Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
Newell Brown, J. (2001). The Complete Guide to Recruitment. London: Kogan Page.
Anderson, N., Shackelton, V. (1993). Successful Sleection Interviewing. Oxford: Blackwell
Publishers.
Karoliny M., Poór J. (2010). Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest: Complex
Kiadó.
Sipos S., Csízik T. (2007). A megváltozott munkaképességű emberek pályaorientációjához,
elhelyezkedéséhez és sikerességéhez szükséges kompetenciák vizsgálata. In Münnich Á. (szerk.)
Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásához (pp. 149–188). Debrecen: Didakt Kiadó.
Juhász M. (2002). A kiválasztás pszichológiai alapjai. Oktatási Segédlet. Budapest: BME.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- alkalmasság, beválás fogalmának, az ezekkel kapcsolatos modelleknek az ismerete
- alkalmasság megítélésére gyakran alkalmazott kiválasztási valamint a toborzási eszközök, és
azok előnyeinek és hátrányainak ismerete
- kompetencia, kompetenciarendszerek fogalmának ismerete
- kiválasztási folyamatok igazságosságával kapcsolatos megfontolások ismerete
- munkahelyi szocializáció folyamatainak, jelentőségének ismerete
képességei
- alkalmasság megítélésére megfelelő eszközök ismerete
- toborzás-kiválasztási folyamat megtervezésének képessége
- kompetenciák megfogalmazásának, kompetenciarendszer kialakításának képessége
- igazságos kiválasztási folyamat megtervezésének, munkahelyi szocializáció elősegítésének
képessége
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dallos Andrea, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy neve: Pszichológiai tesztek fejlesztése

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a klasszikus és a modern tesztelmélet alapelvein alapuló
tesztfejlesztési lépésekkel. Szakmailag irányított adatgyűjtés és tesztfejlesztés során gyakorlatot
szereznek pszichológiai tesztek kidolgozásában és pszichometriai elemzésében. Megismerkednek a
tesztfejlesztés minden lépésével, különös tekintettel a tesztek összeállítására, az item-analízisre, az
érvényességi és a megbízhatósági elemzések különböző módszereinek kérdésére.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Aiken, L. R.: Psychological Testing and Assessment. Allyn & Bacon, Boston, 2002.
Anastasi, A., Urbina, S.: Psychological testing. Prentice Hall, New Jersey, 1997.
Baker, F.: Basics of Item Response Theory. 2001. Letölthető:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED458219.pdf
Embretson, S., Reise, S.: Item response theory for psychologists. Lawence Elbaum, New Jersey, 2000.
Horváth Gy.: Az értelem mérése.Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7.
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
tudása
- klasszikus- és modern tesztelmélethez kapcsolódó fogalmak ismerete
- tesztfejlesztés lépéseinek elméleti ismerete
képességei
- tesztfejlesztés lépéseinek gyakorlati kivitelezése: munkadefiníció alkotása, itemek alkotása,
valamint azok elméleti és empirikus alapon való szűrése
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- tesztfejlesztés menetének dokumentálása
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Balázs Katalin, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Kurucz Győző, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy neve: Pszichometriai gyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A gyakorlat keretein belül a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy pszichometriai tudásukat
kamatoztathassák. Bekapcsolódhatnak például közvélemény-kutató, piackutató cégek napi
munkatevékenységébe; támogathatják oktatási központ teljesítménymérő vagy tanácsadói
tevékenységéhez kapcsolódó személyiségvizsgáló munkáját; hasonlóképpen, segíthetik
vállalatoknál a munkahelyi kiválasztás során alkalmazott személyiségvizsgálatok,
teljesítménymérések, vagy a munkavállalók elégedettség-vizsgálatát célzó módszerek
fejlesztését, kivitelezését, eredményeinek feldolgozását vagy támogatást nyújthatnak az
intézetben folyó kutatás pszichometriai részéhez. A gyakorlati munkában felmerülő feladatok
megoldásának támogatásához konzultációs lehetőség biztosított. A kurzus célja, hogy a
hallgatók kipróbálhassák magukat a pszichometriai munkában.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Aiken, L. R.: Psychological Testing and Assessment. Allyn & Bacon, Boston, 2002.
Anastasi, A.; Urbina, S.: Psychological testing. Prentice Hall, New Jersey, 1997.
Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1995.
Bércziné Juhos, J.: A piackutatás a gyakorlatban. CO-NEX Könyvkiadó, Budapest, 1996.
Gordon, W.; Langmaid, R.: Kvalitatív piackutatás. HVG Kiadó, Budapest, 1997.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
A hallagatók megismerik a gyakorlati problémákhoz kapcsolódó eljárások alkalmazási
kritériumait és módszertanát.
képességei
A hallgatók képesek lesznek a gyakorlati probléma megoldására használható pszichometriai
módszer kiválasztására és kompetens felhasználására.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hidegkuti István, egyetemi adjunktus, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Reklámpszichológia terep- és laborgyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus gyakorlatok feldolgozásán keresztül betekintést nyújt a marketingkutatás
módszertanának világába, különös hangsúlyt fektetve a reklámkutatás módszereire. A hallgatók a
probléma, célkitűzés, hipotézisek megfogalmazását és a megfelelő módszer kiválasztását
gyakorolják. Gyakorlati ismereteket sajátítanak el a különböző problématípusoknak leginkább
megfelelő kvalitatív és kvantitatív technikáról, mint pl. szekunder adatgyűjtés, mélyinterjú, fókusz
csoport, kreatív csoport, projektív technikák, megfigyelés, kérdőív. Az adatok feldolgozásán túl,
a következtetések összefoglalását is gyakorolják.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Gordon, W. & Langmaid, R. (1997). Kvalitatív piackutatás. Budapest: HVG Kiadó.
Hoffmann M., Kozák Á., & Veres Z. (2000). Piackutatás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Malhorta, N. K. (2001). Marketingkutatás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Sándorné Szennyesi J. (1991). Marketing-, piac- és reklámkutatás módszertana. Budapest:
KITV.
Vicsek L. (2006). Fókuszcsoport. Budapest: OsirisKiadó.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
-A hallgatók átismétlik a kvalitatív és kvantitatív kutatásra vonatkozó módszertani
ismereteiket, valamint megismernek specifikus, a marketingkutatásban jellemző
problématípusokat és módszertani sajátosságokat.
- A hallgatók a számos projektív technikát megismernek, saját élményt szereznek ezekben.
képességei
- A hallgatók a szekunder adatgyűjtés, megfigyelés, interjú technikák alkalmazását
gyakorolják. Rutint szereznek a kvalitatív adatok szakszerű összegzésében, értelmezésében.
- A kurzus végén képesek lesznek a problématípusnak leginkább megfelelő eljárást választani
és annak alkalmazását részletesen megtervezni.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Balázs Katalin, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Reklámpszichológia

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): Az
előadás kiegészítéseként, demonstrációként reklámelemzések, esettanulmányok fordulnak elő.
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a reklám pszichológiai és közgazdaságtani
megközelítésével, a főbb reklámeszközökkel, stratégiákkal és hatásmechanizmusokkal. A kurzus
során a vásárlói magatartást befolyásoló tényezők és a meggyőzés releváns szakirodalma is
tárgyalásra kerül. Külön kitérünk a kreatív reklám, az emocionális tartalmak, a vizuális
megjelenítés és a szöveg megformálásának jelentőségére, valamint a márkaépítés, és fogyasztói
azonosulás lehetőségeire. Továbbá a társadalmi célú és vállalatközi kommunikáció sajátos
kihívásait is összegezzük.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

O’Keefe, D. J. (2016). Persuasion: Theory and research. Los Angeles: Sage.
Perloff, R. M. (2010). The dynamics of persuasion. Communication and attitudes in the 21st
century. New York: Routledge.
Sas I. (2006). Reklám és pszichológia. Budapest: Kommunikációs Akadémia Könyvtár.
Tellis, G. J., & Amber, T. (Eds.) (2007). SAGE Handbook of Advertising. London: Sage.
Törőcsik M. (2007). Vásárlói magatartás. Budapest: Akadémiai Kiadó.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
-A hallgatók átfogó ismereteket szereznek egy alkalmazott lélektani terület, a reklám,
pszichológiai megközelítésére vonatkozóan.
- Megismerik a különböző meggyőzési stratégiákat, hatótényezőket, és a specifikus
kommunikációs szándékból fakadó jellemző kihívásokat.
képességei
- A hallgatók képessé válnak a fogyasztói -, illetve vásárlói magatartás komplex
megközelítésére.
- Ugyanakkor gyakorlatot szereznek a reklámkommunikáció értő elemzésében.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Balázs Katalin, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Sportpszichológia

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek a sportpszichológia alkalmazási területeivel.
Áttekintjük az arousal és a teljesítmény kapcsolatát; a szorongás, stressz, coping szerepét a
sportban, továbbá az igényszint, a teljesítménymotiváció, teljesítménynövelés, ill. pozitív
megerősítés sportpszichológiai vonatkozásait; a célkitűzés, tudatossá váló sportteljesítmény, a
csúcsteljesítmény pszichológiai jellemzőit. A kurzus során érintjük még az edzői kommunikáció
szerepét, a tanácsadás jelentőségét, ill. az agresszivitás és asszertivitás megjelenését a sportban, a
sportolói kiégést és a sportolók felkészítését a sportkarrier lezárására. A hallgatók meglévő
szociálpszichológiai ismereteire támaszkodva áttekintjük a sport és társas lélektan kapcsolatát, a
sportcsapat, mint hatékony csoport jellemzőit.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Lénárt Á. (szerk.) (2002). Téthelyzetben Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek.
Sportkórházi Sorozat, Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest
Jackson S. A., Csíkszentmihályi M. (2001). Sport és flow. Az optimális élmény. Vince Kiadó,
Budapest
Williams, J. M. (2001). Sport Psychology – Personal Growth to Peak Performance. Mayfield
Publishing Company, Mountain View, California
Morris, T., Summers, J. (2004). Sport psychology: Theory, applications and issues. 2nd ed.
Wiley
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- A hallgatók a sportpszichológia alkalmazási területeit részletesen megismerik
- A hallgatók elmélyülnek a sportbeli teljesítmény, kommunikáció és a mentális állóképesség
és stressz-tűrés állapotaiban
- megismerik továbbá az edző-sportoló kapcsolat pszichológiai vonatkozásait
képességei
- A hallgatók képessé válnak az alapvető sportpszichológiai tanácsadás módszereinek és
eszköztárának használatára
- Képessé válnak továbbá a hallgatók az alapvető sportpszichológiai tanácsadás
mérőeszközeiből származó eredmények elsődleges értelmezésére
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -
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Tantárgy neve: Sportpszichológia gyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelezően választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: gyakorlat és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus során a hallgatók megismerkednek azokkal a szűrővizsgálatokkal, módszerekkel,
amelyek hatékonyan alkalmazhatók a sportpszichológiai munka során. Áttekintjük a kognitív, a
koncentrációs és a figyelmi kontroll technikákat, ill. az arousal szabályozásának technikáit.
Megismerjük a sportcsapat, mint hatékony csoport jellemzőit, vizsgálatának módszereit.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Lénárt Ágota (szerk.): Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek.
Sportkórházi Sorozat, Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest, 2002.
Susan A. Jackson, Csíkszentmihályi Mihály: Sport és flow Az optimális élmény, Vince kiadó,
Budapest, 2001.
Jeans M. Williams: Sport Psychology – Personal Growth to Peak Performance, Mayfield
Publishing Company, Mountain View, California, 2001.
Tony Morris, Jeff Summers, Sport psychology: Theory, applications and issues. 2nd ed. Wiley,
2004.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A hallgatók megtanulnak olyan diagnosztikai eljárásokat, amelyek a sportpszichológiai
gyakorlatban használatosak.
képességei
A hallgatók képessé válnak a sportpszichológiai gyakorlatban használt, aktuálisan szükséges
mérőeljárások kiválasztására, alkalmazására, és az eredmények szakszerű értelmezésére.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
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Dr. Hidegkuti István, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
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Tantárgy neve: Szervezetfejlesztés

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):

-

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy átfogó képet nyújtson a hallgatóknak a munkahelyi szervezetfejlesztésről.
Részletesen ismerkedjenek meg a szervezet definíciójával; a cél, küldetés, stratégia fogalmaival;
a szervezeti egészség – szervezeti betegség jellemzőivel; a szervezeti struktúra és változás
összefüggéseivel, a változásmenedzsment alapfogalmaival. Ismerjék meg a szervezetfejlesztés
fogalmát, céljait, a szervezetfejlesztés folyamatát (kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, adatgyűjtés,
diagnózis, visszacsatolás, megvalósítás); és mindazokat a módszereket, eljárásokat, amelyek
hatékonyan alkalmazhatók a szervezetfejlesztés területén.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Bakacsi Gy. (2004). Szervezeti magatartás és vezetés. Aula, Budapest
Farkas F. (2004). Változásmenedzsment. KJK - Kerszöv, Budapest,
Klein B. és Klein S. (2006). A szervezet lelke. Edge 2000 Kiadó, Budapest,
Klein S. (2001). Vezetés-és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft, Budapest
Lövey I., Manohar S. Nadkarni (2003). Az örömteli szervezet. Szervezeti egészség, betegség,
öröm – és a vezetés. HVG Kiadói Rt, Budapest

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
- A hallgatók megismerik a szervezetek rendszerszerű látásmódját és a tanuló szervezetek
koncepcióját és a rendszerfunkciók alapvető összetevőit
- Elsajátítják a hallgatók a szervezetfejlesztési csoportmunka legfontosabb lépéseit és
módszereit.
képességei
- A hallgatók a félév során képessé válnak érdemben hozzájárulni a szervezetfejlesztési lépéssor
tervezéséhez és vezetéséhez.
- A hallgatók képesek lesznek arra, hogy a rendszerfunkciókat elemző fejlesztő
csoportmunkában részt vegyenek szervezeti körülmények között.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Szervezeti kultúra

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Cél a szervezeti kultúra fogalmának, jellemzőinek, legfontosabb elméleteinek a megismerése. A
hallgatók a kurzus keretében megismerkednek a szervezeti kultúra fogalmával, főbb elemeivel, a
nemzeti és szervezeti kultúrák összefüggéseivel, a főbb szervezeti kultúra modellekkel, a
szervezeti kultúrák mérési, megismerési lehetőségeivel, a szervezeti kultúra hatásaival. Emellett
cél továbbá, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kultúrközi kommunikáció jellegzetességeivel,
az interkulturális menedzsment alapfogalmaival, illetve a kulturális sokk jelenségével.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bakacsi Gyula (1996). Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó.
Csath Magdolna (2008). Interkulturális menedzsment: vezetés eltérő kultúrákban. Budapest:
Tankönyvkiadó
Falkné B., K. (2001). Kultúraközi kommunikáció. Nemzeti és szervezeti kultúrák, interkulturális
menedzsment aspektusok. Budapest: Püski Kiadó.
Klein Sándor (2001). Vezetés- és szervezetpszichológia. Budapest: SHL Kiadó.
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- legfontosabb szervezeti kultúra modellek ismerete
- szervezeti kultúra mérésére alkalmas mérőeszközök ismerete
- szervezeti kultúra hatásaival kapcsolatos ismeretek
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- interkulturális menedzsment kérdésének ismerete
képességei
- a szervezeti megismerésének, központi elemeinek azonosításának képessége
- szervezeti kultúra megváltoztatási folyamatának segítésére való képesség
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dallos Andrea, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy neve: Szervezeti magatartás

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja a szervezeti magatartás, mint tudományág, illetve a vizsgált területeinek
megismerése, úgymint: egyéni különbségek a munkahelyen (személyiség, értékek, attitűdök);
munkahelyi viselkedések, munkahelyi teljesítmény, motiváció, vezetés kérdései (egyéni
különbségek, diverzitás kezelése, motiváló munkahelyi környezet kialakítása), képzés, szervezeti
tanulás, kommunikáció a szervezetben, csoportfolyamatok a szervezetben, konfliktuskezelés,
döntéshozatal, szervezeti kultúra, szervezeti változások, szervezeti struktúra.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bakacsi Gyula (2010). A szervezeti magatartás alapjai. Budapest: Aula.
Bakacsi Gyula (2004). Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest: Aula.
DuBrin, A. J. (1978). Fundamentals of Organizational Behavior. An Applied Perspective. New
York: Pergamon Press.
Golembiewski, R. T. (2001). Handbook of Organizational Behavior. New York: Marcell Dekker,
Inc.
Locke, E.A. (2009). Handbook of Principles of Organizational Behavior. John Wiley & Sons, Ltd.
Luthans, F. (2011). Organizational Behavior. An Evidence-Based Approach. New York: McGraw
Hill.
Málovics Éva (2006). Szervezeti viselkedés I-II. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó.
Robbins, S. P., Judge, T. A. (2014). Essentials of Organizational Behavior. Boston: Pearson.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- szervezeti magatartás (mint tudományterület) alapvető kérdéseinek, főbb elméleteinek
ismerete
- szervezeti magatartást befolyásoló tényezők ismerete
- a vizsgált tényezők szervezeti szintű következményeinek ismerete
képességei
- ismeretek gyakorlati munkába való integrálásának a képessége
- szervezeti magatartás megértésének, befolyásolásának képessége
- vezetés segítése a hatékony menedzsment létrehozásában
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Dallos Andrea, egyetemi tanársegéd
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Tantárgy neve: Szervezetpszichológiai terepgyakorlat

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a hallgatók megszerzett szervezetpszichológiai ismereteiket konkrét
szervezeti esettanulmányok feldolgozása során alkalmazzák. A kurzus során különböző esetek
strukturált csoportos feldolgozására kerül sor, ami alkalmat biztosít a korábban elsajátított
elméleti tudás gyakorlati alkalmazására. Az esettanulmányok főbb lehetséges témakörei:
Szervezeti átalakulások, a szervezeti forma változásainak hatásai; Hatalmi játszmák a
szervezetekben; A szervezeti és az egyéni célok dinamikája, különbözősége és
összehangolhatósága; Szervezeti konfliktusok lehetséges lefolyása és megoldásai; A szervezeti
kommunikáció zavarai és ennek hatása a szervezet működésére.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bakacsi Gy. (szerk.)(1999). Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest: Közgazd. és
Jogi Könyvkiadó.
Dobák M. (2002). Szervezeti formák és vezetés. Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti
Kiadó Kft.
Elbert, N. F., Karoliny M-né, Farkas F, Poór J. (szerk.)(1994). Személyzeti/emberi erőforrás
menedzsment kézikönyv. Budapest: Közgazd. és Jogi Könyvkiadó.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
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tudása
- szervezetpszichológia főbb gyakorlati kérdései, problémát
- szervezetpszichológia módszerei, eszközei
képességei
- szervezetpszichológia főbb gyakorlati kérdései, problémáinak áttekintése
- szervezetpszichológia fontosabb módszereinek, eszközeinek alkalmazása

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hőgye-Nagy Ágnes, egyetemi tanársegéd, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Társadalmi és szervezeti igazságosság

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: ea. és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A félév során a hallgatók interjúvázlatot dolgoznak ki és interjút bonyolítanak le egy olyan
munkavállalóval, aki egy igazságosság- vagy igazságtalanság-élményét és annak következményeit
osztja meg velük. Az interjú során feltárt esetet a hallgatók a félév során megszerzett ismereteiket
felhasználva, az esetet a tanult szempontok mentén elemezve, egymásnak is bemutatják.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus a társadalmi és szervezeti igazságosság alapjelenségeivel és kérdésköreivel foglalkozik.
A kurzus során az igazságosság iránti motívum alapjaival, az igazságosság különböző
aspektusaival, az ezeket a szempontokat integráló legfőbb modellekkel és elméleti keretekkel, a
bizalomnak az igazságossági ítéletek alakulását befolyásoló szerepével, az igazságosságélményt
befolyásoló egyéb tényezőkkel, és az igazságosság egyéni, szervezeti és társadalmi szintű
következményeivel ismerkednek meg a hallgatók. A kurzus főbb tematikai pontjai: a) az
igazságosság kutatásának története; b) az igazságosság és igazságtalanság élményeit befolyásoló
tényezők, az igazságosság megítélésének elvei; c) az igazságosság/igazságtalanság élményeinek
egyéni következményei, különös tekintettel a szervezeti kontextusokra (pl. bizalom, motiváció,
elégedettség, elköteleződés, együttműködés, szervezeti polgár viselkedés); d) egyéni különbségek
az igazságosságélmény szerveződésében; e) társadalmi igazságosság, társadalmi közérzet és
rendszerigazolás.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:


Hunyady Gy. (2010). A társadalmi közérzet hullámverése. Budapest: Napvilág Kiadó.
ISBN: 9789639697782.
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Jost, J. T. (2003). Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája.
Budapest: Osiris. ISBN: 9633894166.



Kovács J. (2014). Az igazságosság és a hatékonyság az interperszonális és a társadalmi
kapcsolatok pszichológiájában. Debreceni Egyetemi Kiadó. ISBN: 9789633184486.



Moliner, C., Cropanzano, R., & Martínez-Tur, V. (Eds.). (2017). Organizational justice.
International perspectives and conceptual advances. London, UK: Routledge. ISBN:
9781138124387.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A hallgatók ismereteket szereznek az igazságosság és igazságtalanság élményeinek meghatározó
tényezőiről, az ilyen élmények pszichológiai következményeiről az egyén, a szervezeti működés
és a társadalom szintjén.
képességei
A hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek az igazságossághoz kapcsolódó
élmények és érzések, ezek előzményeinek és következményeinek értelmezésére, értő elemzésére
és bejóslására.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Pántya József, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Társas hálózatok elemzése

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
Cél: a hallgatók elsajátítsák a hálózatelemzés alapvető kutatási elveit és módszereit, amelyek a
munkahelyi, iskolai és egyéb társas rendszerek vizsgálatakor felhasználásra kerülnek. Főbb
témakörök: Moreno és Mérei szociometriája, a hálózatelemzés kialakulása, részterületei,
alapfogalmai, adatábrázolás, grafikus reprezentáció. Betekintést nyernek a szociális hatalom
hálózati modelljeibe (centralitási mutatók), valamint a kohézió és a klikkesedés, jelenségkörébe.
Nagyobb szervezeteknél fontossá válhat a hálózat távolabbi részei közötti hasonló szerkezet
feltérképezése a strukturális és reguláris ekvivalencia modellek segítségével, és a társas
szerveződés hátterében álló jelenségek mélyebb vizsgálata: autokorreláció, QAP-Regressziós
technika és , p* módszerek felhasználásával. Az elméleti alapozás után a hallgatók a saját
érdeklődésük mentén felvetődő kérdésfeltevéseiket a gyakorlatban is megvizsgálhatják és
kipróbálhatják. Ajánlott szoftverek: R, SIENA, STRUCTURE és UCINET
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Hanneman, R. A.: Introduction to social network methods. 2005.
(http://www.faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/)
Mérei F.: Közösségek rejtett hálózata. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988.
Monge, P. R.; Contractor, N. S.: Theories of Communication Networks. Oxford University Press,
2003.
Montmollin, G. de; Lambert, R.; Pagés, R.; Flament, C.; Maissonneuve, J.: Szociálpszichológia.
AK, Bp., 1973.
Wasserman, S., and K. Faust.: Social network analysis: methods and applications. Structural
analysis in the social sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
A hallgatók megismerik a hálózatelemzésben használatos mutatókat, elemzési technikákat és
vizualizálási módszereket.
képességei
Képessé válnak a vizsgált probléma szempontjából releváns elemzési módszer kiválasztására,
alkalmazására és az eredmények értelmezésére.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Hidegkuti István, egyetemi adjunktus, PhD.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Vezetéspszichológia

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 2/30 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):

-

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók a meglévő pszichológiai ismereteiket egy alkalmazott területen
integrálják, ismerjék meg a vezetés pszichológiai jellemzőit, elméleteit, betekintést nyerjenek a
vezetéspszichológiai ismeretek rendszerébe. Megismerkedjenek a vezetés fogalmával, céljával,
funkcióival, a vezetéslélektan alapjaival, fejlődési szakaszaival, legfontosabb modelljeivel.
Bemutatásra kerülnek a vezetővé válás lehetséges módjai, a különböző vezetési stílusok és vezetői
típusok; a vezetői munka gyakorlata, a vezetői szerepek, s a vezető legfontosabb feladatai.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bakacsi Gy. (2004). Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Budapest,
Lövey I., Manohar S. Nadkarni (2003). Az örömteli szervezet. Szervezeti egészség, betegség,
öröm – és a vezetés. HVG Kiadói Rt, Budapest
Klein B. és Klein S. (2006). A szervezet lelke. Edge 2000 Kiadó, Budapest
Champy, J. (2000). A vezetés újjáalakítása. SHL Hungary Kft, Budapest
Klein S. (2001). Vezetés-és szervezetpszichológia. SHL Hungary Kft, Budapest
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben
hozzájárul
tudása
- A kurzus során a hallgatók bepillantást nyernek a vezetők mentálhigiénéjének témakörébe, s
megismerik azokat a módszereket is, amelyek segítségével megvalósulhat a vezetői képességek
fejlesztése.
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- A már meglévő szociálpszichológiai ismeretekre támaszkodva megismerik a vezető
csoportban, ill. szervezetben betöltött helyét, szerepét is.
képességei
- A hallgatók képessé válnak a vezetővé váláshoz szükséges képességek és készségek
felismerésére és kialakítására.
- Képesek lesznek a hallgatók olyan témakörök önálló feldolgozására, mint a vezetővé válás
folyamatának, a vezetői szerep és személyiség, és a vezetői feladatkörök kérdésköre.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
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Tantárgy neve: Alkalmazkodási zavarok és krízistanácsadás (LEV)

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: szabadon választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: előadás és óraszáma: 10 az adott félévben,
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):
A számonkérés módja: kollokvium
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A hallgatók a kurzus során megismerkednek az alkalmazkodási zavarok fogalmával,
diagnosztikus kritériumaival (BNO, DSM) továbbá az alkalmazkodási zavarok pszichoterápiás
megközelítéseseivel. Az alkalmazkodási zavarok elválaszthatatlanok a krízis fogalmának átfogó
ismeretétől. A krízis fogalom története, definíciói, illetve megközelítési módjai kerülnek
ismertetésre, továbbá a krízishelyzetek általános jellemzői és leggyakoribb kiváltó okai. A krízis
tanácsadás és a krízis pszichoterápiák hasonlóságai és különbségei külön figyelmet kapnak a
kurzus során, különös tekintettel az öngyilkossági krízisre.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalom:
· BNO-10. A mentális- és viselkedészavarok osztályozása. WHO-MPT. 1994.
· Comer, R.J.: A lélek betegségei. Pszichopatológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
· DSM-5 diagnosztikai vizsgálat zsebkönyve. Oriold Kiadó, Budapest, 2013.
· Füredi János-Németh Attila - Tariska Péter (szerk): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina
Könyvkiadó Rt., Budapest, 2001.
Ajánlott irodalom:
· Tringer László: A pszichiátria tankönyve. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1999.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. habil. Szemán-Nagy Anita, egyetemi docens, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -
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Tantárgy neve: Sporttudományi és edzéselméleti alapok (LEV)

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: szabadon választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: … (kredit%)
A tanóra típusa: elmélet, és óraszáma: 10 az adott félévben,
A számonkérés módja: kollokvium
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a sporttudomány és az edzés elmélet legfontosabb
definícióit, rendszereit, kutatási eljárásait, speciális módszereit, interdiszciplináris területeit. A
sporttudomány magába foglal minden olyan sportolással kapcsolatos tudományterületet, ami segít
a sportolói teljesítményt megismerni és fejleszteni figyelembe véve az adott sportolóra jellemző
biológiai, pszichológiai és társadalmi szempontokat, így kitér a sportélettan, sportpszichológia,
sport-biomechanika, sportpedagógia, sport-gazdaságtan kapcsolódó fejezeteire. Az edzés elmélet
tárgyalása során megismerésre kerülnek az edzéstervek kialakításának elméleti-metodikai
szempontjai, edzésrendszerek- és versenyrendszerek feltárása, valamint a teljesítmény-összetevők
fejlesztésének áttekintése.
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Bíróné Nagy Edit (1994): Sportpedagógia
Dubecz József (2009): Általános edzéselmélet és módszertan
Pavlik Gábor (2013): Sportélettan
Perényi Szilvia, Petridis Leonidas (2015): Bevezetés a sporttudományokba
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb.,
KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudása
- A kurzus során a hallgatók bepillantást nyernek a sporttudomány és edzés elmélet
interdiszciplináris területeibe, és megismerik azokat az eszközöket és módszereket, amelyek
segítségével megvalósulhat a sportolók teljesítményének vizsgálata, mérése és fejlesztése.
- A hallgatók tudását egy globális szemléletű, racionális látásmód
b) képességei
- A hallgatók képessé válnak a sportolók sportágukhoz szükséges képességek és készségek
felismerésére és kialakítására.
- Képesek lesznek a hallgatók olyan témakörök önálló feldolgozására, mint a sportágak
teljesítménytulajdonságainak rendszerezése, sportágakba csoportosítása, az edzésélettani kérdések
megvitatása, tudományosan megalapozott edzéstervek kidolgozása, teljesítménydiagnosztikai
módszerek alkalmazása.
- A hallgató képes lesz a sporttehetségek felismerésére és kiválasztására,
- A tantárgy integráló jellegét felhasználva képes lesz a tanítványok számára életvezetési és
felkészülési tanácsokat adni.
c.) attitűdjei
- Tudják a tanítványokat empatikus módon kezelni és viselkedésüket irányítani a különböző
sportolással kapcsolatos helyzetekben, segítik a sportolók egészség központú pszicho-motorikus
fejlődését, versenyteljesítményük optimális alakulását.
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d.) autonómiája és felelőssége
- A hallgatók érzékeljék és etikailag is alkalmazzák az edző, a sportvezető felelősségét, a rábízott
tanítványok megfelelő terhelésében, valamint az egészséget prioritásként tekintve a sportolók
teljesítményének fejlesztését.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat):
Dr. Csukonyi Csilla, egyetemi adjunktus, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat):
Papp Dávid, egyetemi tanársegéd
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