
Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

(2020/21/ 2. félév) 

Nappali tagozat 

 

TKO 1006 Személyiség és egészségpszichológia 
 

Óraszám: 2+0/hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Ideje: 2021. február 10– május 19. között hetente 10-11.30 óra 

 

Féléves tematika: 

 

Hét Előadás témaköre 

1. Az egészségpszichológia alapjai 

2. A pozitív pszichológia 

3. Az egészségpszichológia modellek 

4. A stressz és a megküzdés 

5. A szubklinikus depresszió 

6. Az énhatékonyság 

7. A személyes kontrollképesség és szubjektív jóllét 

8. A serdülőkori egészségmagatartás 

9. Személyiség és a személyiség-lélektan 

10.  Típustanok és vonáselméletek 

11.  Pszichoanalitikus személyiségelméletek 

12. A személyiség kognitív és tanuláselméleti megközelítése 

13. Cloninger integráló személyiségmodellje.  

14. Humanisztikus személyiségelméletek 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  



A) Írásbeli vizsga anyaga:  

Az előadás és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 

63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 

 

 

TKO 1002 Emberi fejlődés 
 

Óraszám: 2+0/hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens 

Ideje: 2021 február 10. – május 19. között hetente 8-9.30 óra 

 

Féléves tematika: 

 

Hét Előadás témaköre 

1.  A személyiségfejlődés alapjai 

2. A gyermeki temperamentum alakulása 

3. A személyiség fejlődéselméletei 

4. Életkorok pszichológiája (születés előtti életidő, első három év) 

5. Életkorok pszichológiája (óvodáskor, kisiskoláskor, serdülőkor) 

6. Testi és mozgásfejlődés 

7. A nyelvi fejlődés 

8. Az én-tudat kialakulása és fejlődése 

9. A kognitív fejlődés alapkérdései és elméletei 

10. A kognitív részfolyamatok fejlődése (figyelem, érzékelés-észlelés, emlékezet, 

képzelet) 

11. A gondolkodás fejlődése 

12. Az erkölcsi fejlődés 

13. Az érzelmi fejlődés 

14. A kötődés 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 



 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

B) Írásbeli vizsga anyaga:  

Az előadás és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 

63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 

 

 

BAI 0132 Pedagógiai szociálpszichológia 
 

Óraszám: 2+0/hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Ideje 2020. február 9. – május 18. között hetente 8-9.30 óra 

 

Féléves tematika: 

 

Hét Előadás témakörei 

1. Pedagógiai szociálpszichológia tárgya, módszerei 

2. Szocializáció Szociális tanulás 

3. Családi szocializáció 

4. Iskolai és kortárs szocializáció Pályaszocializáció 

5. Iskolai tanulás jellemzői. Tanulási orientáció. Tanulási stílusok 

6. Az iskolai tanulás motiválása 

7. . A tanulást befolyásoló pszichés állapotok: fáradtság és szorongás 

8. A pedagógus szerep Nevelői attitűd és nevelési stílus 

9. A tanulói személyiség megismerése 

10. Az iskolai osztály szociálpszichológiai jellemzése. A szociometria Az 

osztálytermi kommunikáció 

11. A tanári hatalom: A fegyelmezés problémája. Tanári értékelés pszichológiája 

12. Speciális tanulási nehézségek  

13. Az iskolai tehetséggondozás 

14. Problémás tanulók az iskolában 



 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a szemináriumokon való részvétel, valamint egy házi dolgozat 

megfelelt minősítésű (legalább 51%-os) teljesítése. Beadási határidő: december 12. A 

dolgozatok anyaga: egy tanulóval végzett vizsgálatok és azok elemzése 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

C) Írásbeli vizsga anyaga:  

Az előadások, szemináriumok és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 

63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 

 

 

BCG 1217 Egészségpszichológia 
 

Óraszám: 0+2 /hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Ideje:) 2020. február 9 – május 18. között hetente 10-11.30. óra 

 

Féléves tematika: 

 

Hét Előadás témaköre 

1. Az egészségpszichológia története 

2. Az egészségpszichológia szemléletmódja, területei 

3. Spiritualitás és egészség  

4. Humanisztikus személyiségelméletek 

5. A pozitív pszichológia 

6. Az egészség modellek 

7. Az egészségviselkedés modelljei 

8. A stressz  és kiégés 

9. A megküzdés 



10. A szubklinikus depresszió 

11. Az énhatékonyság 

12. A személyes kontrollképesség  

13. A szubjektív jóllét. A serdülőkori egészségmagatartás 

14. Zh dolgozat 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontaktóraszámának háromszorosa. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

A félévközi ellenőrzések követelményei: a szemináriumokon való részvétel  

A félév során a szemeszter utolsó hetében(május 18)  zárthelyi dolgozat lesz. A dolgozat 50% 

alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a zárthelyi dolgozatban  nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen 

alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 

63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 

 

 

 

TKO 9116 Blokkszeminárium.  

(Pedagógiai pszichológiai követő szeminárium 2) 
 

Óraszám: 0+2/hét (tömbösítve) 

Tantárgy felelős: Dr .habil. Pauwlik Zsuzsa főiskolai tanár 

Ideje: 2021. február 11, 18, 25, május 20. 13- 14.30 óra, május 6, 13, 8-18 óra 

 

Féléves tematika: 

 

Hét Foglakozások témakörei 

1. Osztályközösség megismerése 

Szociometriai felmérés 

Iskolai erőszak 

közösség iránti beállítódás 

közösség értékrendje 

Tanulási orientáció 



 

2. Pedagógiai mentálhigiéné 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

 

A tantárgy jellege folyamatos gyakorlást feltételez, így a hallgatók minden tömbösített órára 

feladatkat kapnak: A készületlen órai részvétel a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja 

maga után) 

 

Félévi követelmény: minősített aláírás 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

: a szemináriumokon való részvétel, valamint egy iskolában végzett feladat megfelelt 

minősítésű (legalább 51%-os) teljesítése. 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A készületlen órai részvétel a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja maga után) 

 

  



 

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 
Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

(2020/21/2. félév) 

Levelező tagozat 

 

TKO 1006L Személyiség és egészségpszichológia 
Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

Konzultáció témakörei 

2020. február 2. 10-18- óra 

Témakörök és tantárgyi követelmények ismertetése 

Az egészségpszichológia alapjai 

A pozitív pszichológia 

Az egészségpszichológia modellek 

A stressz és a megküzdés 

A szubklinikus depresszió 

Az énhatékonyság 

A személyes kontrollképesség és szubjektív jóllét 

A serdülőkori egészségmagatartás 

Személyiség és a személyiség-lélektan 

 Típustanok és vonáselméletek 

 Pszichoanalitikus személyiségelméletek 

A személyiség kognitív és tanuláselméleti megközelítése 

Cloninger integráló személyiségmodellje.  

Humanisztikus személyiségelméletek 

A félév zárása, tapasztalatok összegzése 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A konzultációk a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt a konzultációkon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a konzultációkon való részvétel 



-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

D) Írásbeli vizsga anyaga:  

A konzultációk és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 

63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 

 

TKO 1004L Pedagógiai szociálpszichológia 
 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

Konzultáció témakörei 

2021. február 1. 8-16- óra 

Témakörök és tantárgyi követelmények ismertetése 

Pedagógiai szociálpszichológia tárgya, módszerei 

Szocializáció  

Szociális tanulás 

Családi szocializáció 

Iskolai és kortárs szocializáció 

Pályaszocializáció 

A pedagógus szerep. 

Nevelői attitűd és nevelési stílusok 

Az iskolai osztály szociálpszichológiai jellemzése 

Az osztályközösség megismerése: a szociometria 

A tanári hatalom: 

A fegyelmezés problémája 

Tanári értékelés pszichológiája 

Problémás tanulók az iskolában 

Iskolai tanulás jellemzői 

Tanulási orientáció 

Tanulási stílusok 

Az iskolai tanulás motiválása 



A tanulást befolyásoló pszichés állapotok: fáradtság 

A tanulást befolyásoló pszichés állapotok: szorongás 

A tanulói személyiség megismerése 

A tanulói személyiség megismerésének módszerei 

A családrajz szerepe a pedagógiai munkában 

Az osztálytermi kommunikáció 

Speciális tanulási nehézségek  

Az iskolai tehetséggondozás 

A félév zárása, tapasztalatok összegzése 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A konzultációk a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt a konzultációkon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a konzultációkon való részvétel, valamint egy házi dolgozat 

megfelelt minősítésű (legalább 51%-os) teljesítése. Beadási határidő: december 12. A 

dolgozatok anyaga: egy tanulóval végzett vizsgálatok és azok elemzése 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

E) Írásbeli vizsga anyaga:  

A konzultációk és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 

63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 

 

 

 

BAI 0132L Pedagógiai szociálpszichológia 

 
Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 



1. Konzultáció témakörei 

2021 március 26. 13-18.  óra 

2. Konzultáció témakörei 

2021. március 27. 8-12. 

Témakörök és tantárgyi követelmények 

ismertetése 

Pedagógiai szociálpszichológia tárgya, 

módszerei1 

Szocializáció  

Szociális tanulás 

Családi szocializáció 

Iskolai és kortárs szocializáció 

Pályaszocializáció 

A pedagógus szerep. 

Nevelői attitűd és nevelési stílusok 

Az iskolai osztály szociálpszichológiai 

jellemzése 

Az osztályközösség megismerése: a 

szociometria 

A tanári hatalom: 

A fegyelmezés problémája 

Tanári értékelés pszichológiája 

Problémás tanulók az iskolában 

Iskolai tanulás jellemzői 

Tanulási orientáció 

Tanulási stílusok 

Az iskolai tanulás motiválása 

A tanulást befolyásoló pszichés 

állapotok: fáradtság 

A tanulást befolyásoló pszichés 

állapotok: szorongás 

A tanulói személyiség megismerése 

A tanulói személyiség 

megismerésének módszerei 

A családrajz szerepe a pedagógiai 

munkában 

Az osztálytermi kommunikáció 

Speciális tanulási nehézségek  

Az iskolai tehetséggondozás 

A félév zárása, tapasztalatok 

összegzése 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a konzultációkon való részvétel, valamint egy házi dolgozat 

megfelelt minősítésű (legalább 51%-os) teljesítése. Beadási határidő: december 12. A 

dolgozatok anyaga: egy tanulóval végzett vizsgálatok és azok elemzése 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

F) Írásbeli vizsga anyaga:  

A konzultációk és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 



63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 

 

 

CT 1101L Pszichológiai alapok 2. 
 

Óraszám: 15 óra/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Pauwlik Zsuzsa főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2021. április. 9. 13-18. óra 

2. Konzultáció témakörei 

2021. április 30. 13-18. óra 

2. Konzultáció témakörei 

2021. május 7. 13-18. óra 

Az motiváció 

Alapvető motívumok 

Humánspecifikus motiváció 

Az érzelmek 

Alapvető érzelmek 

 

 

Érzelemelméletek 

Érzelmi intelligencia 

Személyiség 

Személyiség 

rendszerszemlélete 

 

Személyiségelméletek 

Típustanok 

Vonáselméletek 

Pszichoanalitikus 

személyiségelméletek 

Humanisztikus 

személyiségelméletek 

 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a 

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: kollokvium 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- vizsga típusa: Írásbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a konzultációkon való részvétel. 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

G) Írásbeli vizsga anyaga:  

A konzultációk és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 

63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 



 

 

 

BCG 1217L Egészségpszichológia 
 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil.Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2021. február 12. 13-18- óra 

2. Konzultáció témakörei 

2021. február 26. 13-17. 

Témakörök és tantárgyi 

követelmények ismertetése 

Az egészségpszichológia története 

Az egészségpszichológia területei 

Az egészségpszichológia 

szemléletmódja 

Humanisztikus személyiségelméletek  

Spiritualitás és személyiség. 

A pozitív pszichológia 

Az egészség modellek 

Az egészségviselkedés modelljei 

 

A stressz és kiégés 

A megküzdés 

A szubklinikus depresszió  

Az én-hatékonyság 

A személyes kontrollképesség  

A szubjektív jóllét 

A serdülőkori egészségmagatartás 

A félév zárása, tapasztalatok 

összegzése 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

- A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető 

mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek 

túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8.§ 1.). 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy  

 

Az értékelés módja, ütemezése: zárthelyi dolgozat.  

 

A félévközi ellenőrzések követelményei: A félév során a szemeszter utolsó hetében zárthelyi 

dolgozat lesz. A dolgozat 50% alatti teljesítménye a tantárgy félévi érvénytelenségét vonja 

maga után.  

 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az érdemjegy a zárthelyi dolgozatban nyújtott teljesítmény alapján a következőképpen alakul: 

0-50% elégtelen 

51-62% elégséges 
63-75% közepes 

76-88% jó 

89-100% jeles 



 

 

 

 

 

 

 

 


