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Oktatási cél:
A pszichológia tudomány gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása. A pszicho1ógia
alapvető törvényszerűségeinek, azok viselkedésre gyakorolt hatásainak, az emberi magatartás motívumainak
megismerése. Ezen ismeretek alapján az ön-, társ-, és csoportismeret megalapozásának, fej1ődésének
e1ősegítése. Olyan korszerű szaktudományi ismeretanyag nyújtása a hallgatók számára, mely birtokában későbbi
munkafeladataik ellátása, önmaguk, munkatársaik megismerése tudatos folyamatként válik értelmezhetővé.
Ütemezés:
konzultáció
Témakör
1.
Bevezetés a pszichológiába / tárgya, története, módszerei, szakterületei / /E/
A tudat, és a módosult tudatállapotok jellemzői /E/
Az érzékelés, és az észlelés folyamatai /2/
A figyelem sajátosságai és az emlékezet működése /E/
A tanulási folyamat jelenségei /1/
Az emberi gondolkodás sajátosságai /2/
2.
A motivációk és szerepük a magatartás alakításában /E/
Az érzelmek /E/
A gyermekkori személyiség alakulása /E/
3.
A serdülő-, és felnőttkor sajátosságai /E/
A szülői magatartás hatása a személyiség alakulására /E/
Személyiségelméletek /1/
4.
Pszichopatológia /E
A társas kölcsönhatás jelenségei /2/
A hátul 1-es, ill. 2-es számmal jelzett témakörök egyéni feldolgozást igényelnek, az E-vel jelzett témakörök előadás
keretében.
Félévközi követelmények
konzultáció
Zárthelyik, feladatok

Az aláírás megszerzésének módja:
Az e1őadások és gyakorlatok látogatása kötelező. Félévi aláírást az a hallgató kap, aki a foglalkozásokat
rendszeresen látogatta (legalább az órák kétharmadán részt vett).
Vizsga módja: Írásbeli. A vizsgajegy megszerezhető megajánlott jegyként, ZH dolgozat keretében, amely a szorgalmi
időszak végén kerül sor, egyeztetett időpontban. A ZH. a vizsgaidőszak első 10 napjában pótolható.
Irodalom
Kötelező:
1. Keményné Dr. Pálffy Katalin: Bevezetés a pszicho1ógiába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006
2. Richard C. Atkinson, Ernest Hildgard.: Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2005
Ajánlott:
3. Michael Cole, Sheila R. Cole: Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 2001
4. Eliot Aronson: A társas lény, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2008
5. Tom Butler-Bowdoon: Pszichológia dióhéjban, HVG Kiadó Zrt, Budapest, 2007
Egyéb segédletek:
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A szaktudományi fejlődést és a hallgatók véleményét figyelembe véve a tananyag folyamatos korszerűsítése.
Budapest, 2018. 06. 01.
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