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.
Rejtélyes római kori sírkamrák, kupolás török dzsámik és karcsú minaret, finom mívű Zsolnaykerámiák, nagystílű Csontváryfestmények, dekoratív Vasarely-minták. Kora-tavasszal virágzó mandulafák, nyár végén gyümölcsüket ontó fügebokrok,
ősszel termő szőlődombok, a télen hó-porcukorral hintett Mecsek lankái. Filmklubok, fesztiválok, romkocsmák és a hazafelé
utat mindig jelző, város fölé magasodó TV-torony. Számunkra, pécsiek számára ez Pécs, és még sokkal több. Ebbe a közel 160
000 fő lakosú, élhető nagyvárosba várunk egyetemistának, amely 2010-re kivívta az Európa Kulturális Fővárosa címet. Gyere,
és legyél részese ennek a mediterrán hangulatnak és a pszichológia szaktörténetének.
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Hogy mit is kínálunk?
PSZICHOLÓGIA ALAPSZAK (BA) - VISELKEDÉSELEMZŐ
.
Az alapszakos végzettség megszerzése után, háromévnyi pszichológia-tanulást követően viselkedéselemzőválik majd belőled.
Kezdjük a végén, mert tudom, erre vagy leginkább kíváncsi: mit tudok majd kezdeni az alapszakos diplomámmal? A
viselkedéselemző megszerzett kompetenciáit a munkaerőpiac számos területén kamatoztatja: oktatási, egészségügyi,
büntetés-végrehajtási ntézményekben, kereskedelemben, médiában, non-profit szektorban, munkaügyi központokban, kis- és
középvállalkozásokban, multinacionális cégeknél, mentálhigiénés intézetekben, szociális otthonokban, sportegyesületekben
stb. Mindehhez a megszerzendő tudást mi kínáljuk, neked csak meg kell tanulnod.
.

Hogy mit is?
A pszichológia alapképzés során tudást szerzel az emberi természetről és az emberi csoportok működéséről; hogyan
észlelünk, gondolkodunk, emlékezünk, érzünk, fejlődünk, miként alakítunk ki kapcsolatokat közvetlen és tágabb
környezetünkkel,hogyan választunk párt, hogyan gondolkodunk magunkról és másokról. Emellett módszertani ismereteket is
szerzel, és más tudományterületekre is bepillantást nyersz.
A „pécsi pszichológia” egyszerre tradicionális és innovatív. Ötvenéves története lehetővé teszi a történeti pszichológiai iskolák
(pszichoanalízis, pszichodinamikus irányzatok) bemutatását és azok még ma is érvényes tartalmainak és formáinak
ismertetését. Eközben a képzés erősen összefonódik az intézetben folyó korszerű, magas szintű kutató munkával (evolúciós
kutatócsoport, narratív kutatócsoport, FMRI kutatócsoport, egészségpszichológia, klinikai szemléletű fejlődéslélektan,
történelemkutatások, identitásvizsgálatok) garantálva hallgatóinknak nemcsak a főbb elméleti áramlatok megismerését,
hanem a szakma innovatív, új szemléleteinek elsajátítását és gyakorlati alkalmazását. Ez a dinamikusan megújuló tudás
garantálja a minőségi oktatást.
A pécsi alapképzés magyar és angol nyelvű nappali, illetve magyar nyelvű levelező tagozaton folyik. Az első évben bevezető
és alapozó ismereteket (pszichológiai, biológiai, statisztikai, filozófiai, társadalomismereti) kínálunk. A második év során a
különböző pszichológiai területekkel (kognitív-, evolúciós-, szociál-, személyiség-, fejlődéspszichológia), végül a harmadik
évben a szakterületek kutatási és gyakorlati alkalmazásaival ismerkedhetnek meg a hallgatók (iskolapszichológia,
szervezetpszichológia,egészségpszichológia, kommunikáció).
A megszerzett diploma garantálja azt a széleskörű ismeretet, amellyel a végzős diákok bármelyik európai egyetem
pszichológia mesterképzésének hallgatói lehetnek, miközben Intézetünk Magyarország legszínesebb mesterképzési
lehetőségét kínálja négy szakirányával.

.
TÚL AZ ALAPSZAKON
Az alapszakon folytatott tanulmányaid után – mikor még meg sem száradt a tinta a viselkedéselemző diplomádon – a
mesterképzésben is választhatod a pszichológiát. Sőt, ha terveid tovább nyúlnak, a doktori képzésben is részt vehetsz, ahol
tudományos fokozat megszerzésére nyílik lehetőséged. Intézetünk hosszú évek munkájával egy olyan struktúrát dolgozott ki,
ahol az alapképzés során megszerzett ismeretek a mesterképzés négy szakirányán és a doktori iskola ehhez illeszkedő négy
doktori programjában célzottan bővíthetőek az alábbi irányokba:
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Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
Klinikai és egészségpszichológia
Kognitív és evolúciós pszichológia
Társadalom- és szervezetpszichológia
......................................................................................................................................
.
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EZ A VILÁG MÁR NAGYON SZŰK NEKEM…
.
Érezted már így magad?Legszívesebben repülőre pattannál, és el minél messzebb? Képzeld, erre is van lehetőség, ráadásul
az Európai Unió (társ)finanszírozásában. Intézetünk közel húsz európai partnere ad lehetőséget arra, hogy az ERASMUS
program keretében hosszabb (6 hónap) – rövidebb (3 hónap) időre a külföldi diákéletbe, pszichológia-oktatásba is belekóstolj.
Az új ismeretségek, új ismeretek mellett a 3-6 hónapos időtartam egy másik kultúra alaposabb megismerését is lehetővé
teszi.
.
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TUDOM, MIT CSINÁLSZ MAJD A SZABADIDŐDBEN!
Emlékszel még, hogy meséltem neked az Intézet innovatív, újító jellegéről? Tévedsz, ha azt gondolod, hogy ez kizárólag a
tudományra korlátozódik! Az Egyetem által biztosított lehetőségeken kívül Intézetünk is számos kikapcsolódási lehetőségnek
ad teret. Minden évben megrendezésre kerül a PszichoMikulás, amely
szakestként a hallgatók és oktatók kötetlen együttlétét biztosítja, sok-sok izgalmas játékkal és nevetéssel. Rendszeres
időközönként Pszichológus Filmklubot szervezünk, ahol egy-egy levetített film kapcsán tudunkaz élet nagy dolgairól
beszélgetni. Tavaszonként kerül megrendezésre a Pszieszta. A hallgatóink által
szervezett konferencia egy-egy őket érdeklő témát jár körül meghívott előadókkal, sőt a bátor és tehetségeshallgatók
előadóként is lehetőséget kapnak arra, hogy tudományos szárnyaikat bontogassák.
.

Téged is várunk szeretettel!
a PTE Pszichológia Intézet nevében,
dr. Láng András (egy. adjunktus, beiskolázási referens)
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Facebook-on kövess minket!
PTE Pszichológia Pécs [2]
Pécsi Pszichológus Napok;
Pécsi Pszicho Filmklub
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