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BEMUTATKOZÁS
Üdvözlöm Önöket a Pszichológia Intézet honlapján és Pécsett, Európa Kulturális Fővárosában. A rang
kötelez: óriási fejlesztések indultak el az egyetemeünkön, amely a pszichológus hallgatókat sem
hagyja érintetlenül. Megépült Európa egyik legmodernebb Tudásközpontja, amelyben egy minden
igényt kielégítő, a legmodernebb technikai berendezésekkel felszerelt Könyvtár és
Konferenciaközpont várja az érdeklődőket. A kultúra fővárosa természetesen a szórakozási
lehetőségekről sem feledkezik meg: rövidesen átadják az új Koncertpalotát, és 2011-ben elkészül az
a kulturális-művészeti negyed, amely előadásaival, koncertjeivel, kiállításaival páratlanul gazdag és
sokszínű élményeket kínál az egyetemi hallgatók számára. Ezek a nagyszabású tudományos és
kulturális fejlesztések is hozzájárulnak és kiegészítik képzésünk magas színvonalát, amelyről
elismeréssel nyilatkoznak mind a hazai, mind a külföldi szakemberek.
Jelszavunk: minőség, sokszínűség, személyesség. Oktatóink, akik közül számosan megbecsült tagjai
a nemzetközi tudományos életnek, nagy energiákat mozgósítanak az Önök képzésében. A BA
alapkurzusai után négy MA szakirány is várja Önöket, majd nem kevesebb, mint hat doktori (Ph.D)
programban lehet folytatni tanulmányaikat. A diplomások számára Klinikai és mentálhigiénés
szakképzéseket is tartunk, amelyben hallgatóink elsajátítják a pszichológiai rendellenességek
kezelésével kapcsolatos legfontosabb elméleti és gyakorlati tudnivalókat. Mindezekben a
képzésekben éppúgy helyet kapnak a pécsi pszichológiai iskola - később ismertetendő - sajátosságai,
mint a nemzetközi szinten is legújabbnak számító tudományos eredmények és eljárások. A pécsi
sajátosságok közül mégis megemlítenék egyet, a legfontosabbat: hosszú évekkel ezelőtt, a
pszichológus szak megindításakor elköteleztük magunkat amellett, hogy a hallgatókkal személyes és
közvetlen kapcsolatokat alakítsunk ki, mert meggyőződésünk szerint ez pozitív és meghatározó
szerepet játszik későbbi pályájukban. A törődés, a személyes sorsok egyengetése, a
feszültségmentes légkör biztosítása továbbra is egyik kiemelt célunk a mai megváltozott helyzetben
is, amikor a korábbi hallgatói létszám sokszorosát képezzük évente.
Mint a volt hallgatók visszaemlékezéseiből is olvashatják, jó dolog pszichológus hallgatónak lenni
Pécsett. Egy elit képzés főszereplőivé válnak, ahol mindent a maguk igényeire szabtunk és
alakítottunk ki. Várjuk Önöket a Pszichológiai Intézetbe, Pécsre, Európa Kulturális Fővárosába.
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