
NAPPALI TAGOZAT 

 Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

BCG1144 A szülővé válás problematikája 

Féléves tematika: 

1. A tematika és a félévi feladatok megbeszélése, egyeztetése 

2. Párválasztás 

3. Családtípusok és családi életciklusok 

4-5. Döntés a gyermekvállalásról 

6. Anyaság és apaság 

7-8. Meddőség, vetélés, gyász 

9-10. Mesterséges megtermékenyítés és örökbefogadás 

11. Anya-magzat és apa-magzat kapcsolat 

12. Várandósság alatti pszichés nehézségek 

13. Szülés 

14. A félév zárása, írásbeli vizsga megírása (2021.12.06.). 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

A kurzus két elméleti és egy gyakorlati órával zajlik a félév során. A gyakorlatokon a tematika 

követi az elmélet tematikáját. A fő fogalmak, jelenségek gyakorlatba történő átültetése a fő cél 

az órákon. 

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

teljes idejű képzésben a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése 

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

- 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: a kurzus írásbeli vizsga megírásával zárul (2021.12.06.). 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A zárthelyi dolgozat eredménye alapján az érdemjegyek a következőképpen alakulnak: 

91-100%  jeles 

81- 90%  jó 

71-80%  közepes 

61-70%  elégséges 

0-60%   elégtelen 



LEVELEZŐ TAGOZAT 

 Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer 

 

BCG1144L A szülővé válás problematikája 

Féléves tematika: 

1. konzultáció: A tematika és a félévi feladatok megbeszélése, egyeztetése; Párválasztás; 

Családtípusok és családi életciklusok; Döntés a gyermekvállalásról; Anyaság és apaság. 

 

2. konzultáció: Meddőség, vetélés, gyász; Mesterséges megtermékenyítés és 

örökbefogadás; Anya-magzat és apa-magzat kapcsolat; Várandósság alatti pszichés 

nehézségek; 

 

3. konzultáció: Szülés; A félév zárása, írásbeli vizsga megírása (2021.12.04.). 

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 (2021.12.04.) 

- vizsgára bocsátás feltétele: a vizsgára bocsátásnak külön feltétele nincs 

A kollokvium típusa: írásbeli 

Írásbeli vizsga anyaga: 

A párválasztás modelljei; családtípusok és családi életciklusok; a gyermekvállalással 

kapcsolatos döntés jellemzői; anyaság és apaság – szerepek és ezek jellemzői; meddőség, 

vetélés és gyász fontos aspektusai, biopszichoszociális következményei; mesterséges 

megtermékenyítés és örökbefogadás elméletei; anya-magzat és apa-magzat kapcsolat 

jellemzői; a várandósság alatti pszichés nehézségek; szülés. 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

Az írásbeli vizsga eredménye alapján az érdemjegyek a következőképpen alakulnak: 

91-100%  jeles 

81- 90%  jó 

71-80%  közepes 

61-70%  elégséges 

0-60%   elégtelen 


