Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA
TANTERV 2013-tól
A képzés 6 szemesztere alatt összesen teljesítendő kreditek száma: 180
Kurzuskód
PDLP 03xxxx

PDLP 0801xx

kredit

ELMÉLETI PSZICHOANALÍZIS PROGRAM
Elméleti képzés – Kötelező kurzusok
4 kurzus x 6 kredit = 24 kredit
PDLP 0301xx A klasszikus pszichoanalízis szellemi háttere,
megszületésének alapfogalmai
PDLP 0302xx A pszichoanalízis metapszichológiai alapfogalmai,
modern és posztmodern átírások
PDLP 0303xx A pszichoanalízis klinikai természete, a terápiás jelleg
alapfogalmai
PDLP 0304xx A jelenkori pszichoanalízis irányzatai, koncepciói
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 0801xx – Elméleti pszichoanalízis
tárgyú kurzusokból:
A pszichoanalízis antropológiai, társadalomelméleti és
szociálpszichológiai vonatkozásai
A pszichoanalízis mint művészetelmélet
A magyar pszichoanalízis – Ferenczi Sándor és a magyar kultúra
Pszichoanalízis, gender, feminizmus
Ferenczi pszichoanalízis-elméleti és pszichoterápiás radikalizmusa
Pszichoanalízis, gender, feminizmus
A pszichoterápiás kapcsolat erotikus színképe
filmművészeti alkotások és a szépirodalom tükrében
Az én kialakulás legkoraibb preverbális időszakának
élmény megjelenítése a filmművészetben
Filozófiai bevezetés a pszichoanalízisbe
Szövegelemző szeminárium
Az örömelven innen és túl – Derrida és Freud
6 kurzus tetszőlegesen választható a
PDLP 16xxxx – Személyiség- és egészségpszichológia
PDLP 21xxxx – Fejlődés- és klinikai pszichológia
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PDLP 11xxxx

PDLP 0701xx – Szociálpszichológia
PDLP 0901xx – Alkalmazott pszichológia
PDLP 1001xx – Evolúciós- és kognitív pszichológia
tematikájú kurzusok közül.
Képzés – Kutatás
46 kredit
PDLP 110301 Elméleti pszichoanalízis kutatószeminárium
(félévente 1 kurzus)
6 kurzus x 5 kredit = 30 kredit
PDLP 110603

Kutatási gyakorlat

Konferenciarészvétel

4 félév x 4 kredit = 16 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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