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BTPS2440BA - Szociálpszichológia 4.  
 
A kurzushoz kapcsolódó számonkérés ebben a félévben úgy valósul meg, hogy a kurzus során 
áttekintendő 8 fő témát és szakirodalmait (lsd. e-learning felület) kell feldolgozniuk a 
hallgatóknak és az egyik témához kapcsolódóan 5-10 oldalas tanulmányt és előadásanyagot 
kell kidolgozniuk és elküldeniük az előadó számára. Az előadásanyagok a témákhoz rendelve 
feltöltésre kerülnek a kurzus e-learning felületére. Ezen túl legalább az egyik témához (saját 
választott témán kívül) kapcsolódó előadáshoz hozzá kell szólniuk és/vagy kérdést kell 
feltenniük a hallgatóknak, melyre az előadásanyag készítőjének röviden válaszolnia kell, a 
kérdések, észrevételek és válaszok szintén felkerülnek az e-learning rendszerbe. Az 
előadásanyag leadásának határideje április 20., a megjegyzések, kérdések leadási határideje 
április 27. A válaszadások határideje május 4. Ebben a félévben a beadandó tanulmány, 
előadásanyag, és a kérdések, illetve válaszok színvonalát és eredményeit összegezve kapnak 
jegyet a hallgatók. 
 
 
BTPSL2440BA - Szociálpszichológia 4. (LEV BA) 
 
A kurzushoz kapcsolódó számonkérés ebben a félévben úgy valósul meg, hogy a kurzus során 
áttekintendő 8 fő témát és szakirodalmait (lsd. e-learning felület) kell feldolgozniuk a 
hallgatóknak és az egyik témához kapcsolódóan 5-10 oldalas tanulmányt és előadásanyagot 
kell kidolgozniuk és elküldeniük az előadó számára. Az előadásanyagok a témákhoz rendelve 
feltöltésre kerülnek a kurzus e-learning felületére. Ezen túl legalább az egyik témához (saját 
választott témán kívül) kapcsolódó előadáshoz hozzá kell szólniuk és/vagy kérdést kell 
feltenniük a hallgatóknak, melyre az előadásanyag készítőjének röviden válaszolnia kell, a 
kérdések, észrevételek és válaszok szintén felkerülnek az e-learning rendszerbe. Az 
előadásanyag leadásának határideje április 20., a megjegyzések, kérdések leadási határideje 
április 27. A válaszadások határideje május 4. Ebben a félévben a beadandó tanulmány, 
előadásanyag, és a kérdések, illetve válaszok színvonalát és eredményeit összegezve kapnak 
jegyet a hallgatók. 
 
 
BTPS3140BA – Sportpszichológia 
 
A kurzushoz kapcsolódó előadásanyag és jegyzet (elérhetőek e-learning kurzus felületen és 
intézeti weboldal oktató nevénél) aktív hallgatói feldolgozása alfejezetenként kiadott oktatói 
kérdésekre adott válaszok segítségével történik a félév során. Az így elsajátított tudásanyagról 
az e-learning felületen időzített teszt formájában, a megadott vizsgaidőpontokban lesz 
lehetőségük számot adni.  
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BTPSL3140BA - Sportpszichológia (lev. BA) 
 
A kurzushoz kapcsolódó előadásanyag és jegyzet (elérhetőek e-learning kurzus felületen és 
intézeti weboldal oktató nevénél) aktív hallgatói feldolgozása alfejezetenként kiadott oktatói 
kérdésekre adott válaszok segítségével történik a félév során. Az így elsajátított tudásanyagról 
az e-learning felületen időzített teszt formájában, a megadott vizsgaidőpontokban lesz 
lehetőségük számot adni.  
 
 
BTPS222MA - Szervezetfejlesztés 
 
A kurzushoz kapcsolódó előadásanyagok és szakmai összefoglaló tanulmányok és jegyzetek 
(elérhetőek e-learning kurzus felület és intézeti weboldal oktató nevénél) aktív hallgatói 
feldolgozása alfejezetenként kiadott oktatói kérdésekre adott válaszok segítségével történik a 
félév során. Az így elsajátított tudásanyagról az e-learning felületen irányított esszéírás 
formájában, a megadott vizsgaidőpontokban lesz lehetőségük számot adni.  
 
 
 
BTPSL222MA - Szervezetfejlesztés (LEV) 
 
 
A kurzushoz kapcsolódó előadásanyagok és szakmai összefoglaló tanulmányok és jegyzetek 
(elérhetőek e-learning kurzus felület és intézeti weboldal oktató nevénél) aktív hallgatói 
feldolgozása alfejezetenként kiadott oktatói kérdésekre adott válaszok segítségével történik a 
félév során. Az így elsajátított tudásanyagról az e-learning felületen irányított esszéírás 
formájában, a megadott vizsgaidőpontokban lesz lehetőségük számot adni.  
 
 
BTPS431MA - Szervezeti magatartás 
 
A kurzushoz kapcsolódó előadásanyagok és szakmai összefoglaló tanulmányok és jegyzetek 
(elérhetőek e-learning kurzus felület és intézeti weboldal oktató nevénél) aktív hallgatói 
feldolgozása alfejezetenként kiadott oktatói kérdésekre adott válaszok segítségével történik a 
félév során. Az így elsajátított tudásanyagról az e-learning felületen irányított esszéírás 
formájában, a megadott vizsgaidőpontokban lesz lehetőségük számot adni.  
 
 
BTPS603MA - A társadalmi közérzet pszichológiája 
 
A kurzushoz kapcsolódó számonkérés ebben a félévben úgy valósul meg, hogy a kurzus során 
áttekintendő 4 fő témát és szakirodalmait (lsd. e-learning felület) kell feldolgozniuk a 
hallgatóknak és az egyik témához kapcsolódóan 5-10 oldalas tanulmányt és előadásanyagot 
kell kidolgozniuk és elküldeniük az előadó számára. Az előadásanyagok a témákhoz rendelve 
feltöltésre kerülnek a kurzus e-learning felületére. Ezen túl legalább az egyik témához (saját 
választott témán kívül) kapcsolódó előadáshoz hozzá kell szólniuk és/vagy kérdést kell 
feltenniük a hallgatóknak, melyre az előadásanyag készítőjének röviden válaszolnia kell, a 
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kérdések, észrevételek és válaszok szintén felkerülnek az e-learning rendszerbe. Az 
előadásanyag leadásának határideje április 20., a megjegyzések, kérdések leadási határideje 
április 27. A válaszadások határideje május 4. Ebben a félévben a beadandó tanulmány, 
előadásanyag, és a kérdések, illetve válaszok színvonalát és eredményeit összesítve kapnak 
jegyet a hallgatók. 
 
 
BTPSL603MA - A társadalmi közérzet pszichológiája (LEV) 
 
A kurzushoz kapcsolódó számonkérés ebben a félévben úgy valósul meg, hogy a kurzus során 
áttekintendő 4 fő témát és szakirodalmait (lsd. e-learning felület) kell feldolgozniuk a 
hallgatóknak és az egyik témához kapcsolódóan 5-10 oldalas tanulmányt és előadásanyagot 
kell kidolgozniuk és elküldeniük az előadó számára. Az előadásanyagok a témákhoz rendelve 
feltöltésre kerülnek a kurzus e-learning felületére. Ezen túl legalább az egyik témához (saját 
választott témán kívül) kapcsolódó előadáshoz hozzá kell szólniuk és/vagy kérdést kell 
feltenniük a hallgatóknak, melyre az előadásanyag készítőjének röviden válaszolnia kell, a 
kérdések, észrevételek és válaszok szintén felkerülnek az e-learning rendszerbe. Az 
előadásanyag leadásának határideje április 20., a megjegyzések, kérdések leadási határideje 
április 27. A válaszadások határideje május 4. Ebben a félévben a beadandó tanulmány, 
előadásanyag, és a kérdések, illetve válaszok színvonalát és eredményeit összesítve kapnak 
jegyet a hallgatók. 
 
 
 
BTPS241MA - Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 2   
 
A gyakorlat teljesítése ebben a félévben úgy történik, hogy a tréningmódszertani anyagok áttekintése 
és aktív hallgatói kérdésfeltevések összegzése és megbeszélése után egyéni tréningfeladatokat kapnak 
a kurzus résztvevői, amelyet írásos formában juttatnak a gyakorlat vezetőjének. Az egyes  
tréningfeladatok sikeres elvégzése és a gyakorlaton való aktív részvétel az e-learning felületen 
lehetőség szerint webinárium formájában is adja ki az összesített jegyet a hallgatók számára.  

 

BTPSL241MA - Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 2  

A gyakorlat teljesítése ebben a félévben úgy történik, hogy a tréningmódszertani anyagok áttekintése 
és aktív hallgatói kérdésfeltevések összegzése és megbeszélése után egyéni tréningfeladatokat kapnak 
a kurzus résztvevői, amelyet írásos formában juttatnak a gyakorlat vezetőjének. Az egyes  
tréningfeladatok sikeres elvégzése és a gyakorlaton való aktív részvétel az e-learning felületen 
lehetőség szerint webinárium formájában is adja ki az összesített jegyet a hallgatók számára.  

 


