
A szóbeli felvételi témakörei   

PSZICHOLÓGIA 

mesterképzési szakra 

 
A magyar nyelvű képzésben minden specializáción kérünk motivációs levelet és önéletrajzot, 

melyeket a vizsgára kell magával hoznia a jelentkezőnek. 

A megadott e-mail és postacímre a műhelymunkákat várja az Intézet (kivéve klinikai és 

egészségpszichológia specializáció). 

 
A Fejlődés- és gyermekklinikai pszichológiai specializáció  

 szóbeli felvételi vizsga témakörei 
 

A felvételre pályázónak egy dolgozatot kell beküldenie. A dolgozat empirikus kutatáson alapuló vagy 

elméleti munka. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb 

vizsgálatából készített kutatási beszámolója. A dolgozatnak tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a 

vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont következtetéseket és a 

felhasznált irodalom jegyzékét.  

A szóbeli felvételi vizsga alapját az előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló vagy elméleti 

dolgozat bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe 

vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát. 

A dolgozat benyújtásának határideje postán és e-mailben: 

 2020. június 15. 

Cím: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs 7624, Ifjúság u. 6. „Felvételi – Fejlődés- és 

Klinikai Gyerekpszichológia specializáció"  postán nem kérjük ebben az évben! 

valamint 

pszichologia.ma@pte.hu 

 

 

A Klinikai és egészségpszichológiai specializáció  

 szóbeli felvételi vizsga témakörei 
 

1. A személyiséglélektan vonás- és temperamentum elméletei - különbségek és lehetséges átfedések   

2. A behavorizmustól a személyiség megismerésének szociális-kognitív elméletéig vezető út 

3. A személyiségpszichológia mélylélektani elméletei 

4. A fenomenológiai irányzattól a pozitív pszichológiáig 

5. Betegség vs. egészség. a bio-pszicho-szociális fordulat, az egészségpszichológiai szemlélet 

megjelenése 

6. Az egészségpszichológia alkalmazási területei 

7. Stressz, megküzdés, társas támogatás.   
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8. A személyiség megismerésének módszerei i.: a kérdőíves eljárások  

9. A személyiség megismerésének módszerei ii.: a kvalitatív technikák (megfigyelés, interjú, 

esettanulmány)  

 

 

 

A Kognitív pszichológia specializáció   

szóbeli felvételi vizsga témakörei 
 

A szóbeli felvételi vizsga alapját egy előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló dolgozat 

bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi 

műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója. A dolgozatnak 

tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények 

bemutatását, a levont következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. A szóbeli elbeszélgetésen 

figyelembe vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát. 
 

A dolgozat benyújtásának határideje postán és e-mailben: 

 

 2020. június 15. 

 

Cím: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs 7624, Ifjúság u. 6. „Felvételi – Kognitív 

pszichológia specializáció”  postán nem kérjük ebben az évben! 

 

valamint 

pszichologia.ma@pte.hu  

 

 

 

A Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció  

 szóbeli felvételi vizsga témakörei 
 

A szóbeli felvételi vizsga alapját egy előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló dolgozat 

bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi 

műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója. A dolgozatnak 

tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények 

bemutatását, a levont következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. A szóbeli elbeszélgetésen 

figyelembe vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát. 

 

A dolgozat benyújtásának határideje postán és e-mailben: 

 

 2020. június 15. 

 

Cím: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs 7624, Ifjúság u. 6. „Felvételi – Társadalom- 

és szervezetpszichológia specializáció”  postán nem kérjük ebben az évben! 

 

valamint 

 

pszichologia.ma@pte.hu  
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PSZICHOLÓGIA MA ANGOL NYELVEN 

 

A Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció  

 szóbeli felvételi vizsga részei (csak angol nyelvű képzés választása esetén) 
 

1. Beszélgetés a motivációs levél és a CV alapján  

2. Kutatási terv bemutatása (4000-6000 karakter a tanácsadás vagy az iskolapszichológia területén.) 

3. Esetfeldolgozás saját választás alapján. Az esetek listája és bővebb információ ITT elérhető.  

 
A motivációs levél és kutatási terv benyújtásának határideje postán és e-mailben: 

 

 2020. június 15. 

 

Cím: Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet, Pécs 7624, Ifjúság u. 6. „Felvételi – Tanácsadás- 

és iskolapszichológia specializáció”    postán nem kérjük ebben az évben! 

 

valamint 

psychology.ma@pte.hu  
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