Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
TANTERV 2013-tól
A képzés 6 szemesztere alatt összesen teljesítendő kreditek száma: 180
Kurzuskód
PDLP 15xxxx

PDLP 16xxx

kredit

Személyiség- és egészségpszichológia program
Elméleti képzés – Kötelező kurzusok
4 kurzus x 6 kredit = 24 kredit
PDLP 1501xx A személyiség pozitív erőforrásai (megküzdés, reziliencia,
poszttraumás személyiségnövekedés)
PDLP 1502xx Mérési módszerek a személyiséglélektanban
PDLP 1503xx Szondi Lipót sorsanalízise
PDLP 1504xx Krónikus megbetegedések egészségpszichológiája
Elméleti képzés – Kötelezően választható kurzusok
10 kurzus x 5 kredit = 50 kredit
Megjegyzés: A PDLP 1301xx-t (Oktatás) teljesítők részére:
8 kurzus x 5 kredit = 40 kredit
4 kurzus választható a PDLP 16xxxx – Személyiségpszichológia
tárgyú kurzusokból:
4 kurzus x 5 kredit = 20 kredit
Kultúra és deviancia
Felnőtt kötődéselmélet
Kötődéselmélet és pszichopatológia
Kutatási módszerek az egészségpszichológia területén
Önpusztítás - pszichopatológia - személyiség. Szuicid viselkedés
megközelítései a neurobiológiától a kultúráig
Transzgenerációs hatások a családban
Percepció és személyiség
A krizeológia egzisztenciális pszichoterápiás vonatkozásai
Az öndestrukció beszédmódjai
Az öngyilkosságkutatás legújabb eredményei az integratív megközelítés
tükrében – a bio-pszicho-szociokulturális faktorok jelentősége
Kognitív és affektív tényezők szerepe a magatartásszabályozásban
Pszichodinamika és természettudomány: fMRI valamint biokémiai
markerek által feltárt bio-pszichológiai összefüggések szerepe
különböző betegségekben szenvedő személyek kóroktatának
feltárásában
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6 kurzus, illetve a nappali képzésben résztvevők számára 4 kurzus
tetszőlegesen választható a
PDLP 0701xx – Szociálpszichológia
PDLP 0801xx – Elméleti pszichoanalízis
PDLP 0901xx – Alkalmazott pszichológia
PDLP 1001xx – Evolúciós- és kognitív pszichológia
PDLP 21xxxx - Fejlődés- és klinikai pszichológia
tematikájú kurzusok közül.
6 kurzus x 5 kredit = 30 kredit
PDLP 17xxxx

46 kredit

Képzés – Kutatás

PDLP 1701xx Személyiség- és egészségpszichológia kutatószeminárium
(félévente 1 kurzus)
6 kurzus x 5 kredit =30 kredit
PDLP 1702xx Kutatási gyakorlat
PDLP 12xxxx

Kutatás
Konferenciarészvétel

4 félév x 4 kredit = 16 kredit

min. 60 kredit
min. 30 kredit

PDLP 1201xx

-

hazai konferenciarészvétel

20 kredit

PDLP 1202xx

-

külföldi konferenciarészvétel

10 kredit

Publikációk

min. 30 kredit

PDLP 1203xx

- hazai

20 kredit

PDLP 1204xx

- külföldi

10 kredit

PDLP 1301xx

Oktatás – csak a NAPPALI képzésű hallgatók részére kötelező!

min. 12 kredit
6 kurzus megtartása kötelező a képzés folyamán.
1 kurzus = 3 kredit
PDLP 1401xx

Kiegészítő elméleti képzés – KRITÉRIUMKÖVETELMÉNY
A pszichológus diplomával nem rendelkező hallgatóknak 3 kurzust
kell teljesíteniük a nappali tagozatos pszichológia szakos hallgatók
tantervéből az alábbi tárgykörökből:
Általános és evolúciós pszichológia
Kognitív pszichológia
Személyiségpszichológia
Fejlődéslélektan
Szociálpszichológia
Pedagógia szakos diplomával rendelkezők részére nem kötelező a
kurzusok felvétele.
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