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A záróvizsga menete a pszichológia mesterképzési szakon 

 

„A mesterképzési szak befejezéseként a hallgatók záróvizsgát tesznek. A záróvizsgán a hallgatóknak 

azt kell bizonyítaniuk, hogy (1) a megszerzett pszichológiatudományi ismereteik birtokában 

tájékozottak a pszichológia több ágában, (2) ismerik a pszichológus szakma módszereit és eszközeit, 

és képesek ezeket az egyének, csoportok vagy szervezetek megismerése és fejlesztése érdekében 

használni, (3) megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 

folytatásához. A záróvizsga középpontjában a diplomamunka megvédése, illetve az elméleti, 

gyakorlati és kutatásmódszertani jártasság bizonyítása áll. A záróvizsga tartalmi vonatkozásban a 

mesterképzés során elsajátított, mindenki számára kötelező törzsanyag tárgyaiból és a differenciált 

szakmai ismeretanyag kötelező tárgyaiból kialakított témakörökből tevődik össze. A témakörök átfogó 

jellegűek, több tantárgy ismeretanyagát ölelik fel, és a záróvizsga előtt legalább fél évvel kihirdetésre 

kerülnek. A záróvizsga formai vonatkozásban a következő részekre tagolódik: 

 

A jelölt  

(1) 15 percben ismerteti a diplomamunka fontosabb eredményeit, melyhez szemléltető eszközöket is 

igénybe vehet. 

(2) 15 percben válaszol a diplomamunka bírálója és a bizottsági tagok részéről feltett kérdésekre.  

(3) 10 percben válaszol a differenciált szakmai ismeretek témaköreiből feltett elméleti kérdésekre, 

melyek célszerűen a diplomamunka elméleti részéhez kapcsolódnak.  

(4) 10 percben válaszol a törzsanyag témaköreiből feltett kérdésekre.    

 

A záróvizsgának valamennyi komponensét a vizsgabizottság ötfokozatú érdemjeggyel értékeli. A 

vizsgázónak bármely komponensben legalább kettes érdemjegyet kell elérnie ahhoz, hogy a 

záróvizsga egésze érvényes legyen. A záróvizsga végső érdemjegyét az egyes komponensek számtani 

átlaga adja. A záróvizsga-bizottság legalább négytagú. Elnöke a Pszichológiai Intézet vezető oktatója, 

aki a mesterképzés egy tantárgyának tantárgyfelelőse, két tagja a Pszichológiai Intézet minősített 

oktatója. A negyedik tagja külső személy, a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

nem álló szakember, lehetőség szerint a pszichológia minősített oktatója. A záróvizsga-bizottság tagjai 

közösen állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét.” 

 

(Kivonat a pszichológia mesterképzési szak szakindítási kérelméből, melyet a Magyar Akkreditációs 

Bizottság elfogadott) 
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A szakindítási kérelemben megfogalmazott záróvizsga részeket a következőképpen pontosítjuk: 

  

(1) 15 percben ismerteti a diplomamunka fontosabb eredményeit, melyhez szemléltető eszközöket is 

igénybe vehet. 

(2) 15 percben válaszol a bizottsági tagok részéről feltett kérdésekre, amelyek a diplomamunkához 

kapcsolódnak. 

(3) 5 percben kifejti a differenciált szakmai ismeretek témakörei közül az általa választottat, majd 5 

percben válaszol a választott témakörhöz kapcsolódó feltett elméleti kérdésekre.  

(4) 5 percben kifejti a törzsanyag témaköreiből húzott tételét, majd 5 percben válaszol a feltett 

kérdésekre, amelyek a húzott témakörhöz kapcsolódnak. 

 

 

Az alábbiakban határozzuk meg a záróvizsga témaköreit: 

  

Törzsanyag: 

A pályaválasztási tanácsadás és fejlődéslélektani alapjai 

A megismerés építőkövei 

Attitűd és döntés 

Az egészséges személyiség alapjai 

Pszichometria – elmélet és gyakorlat  

  

Differenciált szakmai ismeretek – Munka- és szervezetpszichológiai szakirány: 

Munkaerő kiválasztás és fejlesztés 

Munkahelyi szocializáció és mentálhigiéné 

Szervezetek humán erőforrás gazdálkodásának elmélete és gyakorlata 

Szervezeti magatartás és szervezetfejlesztés 

Vezetési koncepciók és gyakorlati megoldások 

A munka- és szervezetpszichológia további alkalmazási lehetőségei  

  

Differenciált szakmai ismeretek – Tanácsadás és iskolapszichológiai szakirány: 

Diagnosztikai módszerek az iskolapszichológiai munkában 

Az iskolai tehetséggondozás pszichológiája 

A tanácsadás speciális területei 

Az iskolai tanulás és képességfejlesztés pszichológiai vonatkozásai 

A hatékony iskolai környezet 

Az iskolapszichológia és tanácsadás további alkalmazási lehetőségei 
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Jelen – a pszichológia mesterképzési szak záróvizsgájára vonatkozó – pontosítást a Pszichológiai 

Intézet Tanácsa hagyta jóvá 2011. december 14-én. Az itt nem szereplő kérdésekben a mindenkor 

érvényben lévő képesítési követelmény, tanterv és a tanulmányi és vizsgaszabályzat az irányadó. 

 


