
Tantárgyi tematika és félévi 

követelményrendszer  
(2022/23/ 2. félév) 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 
TKO 1006 Személyiség és egészségpszichológia 

 
 

Óraszám: 2+0/hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Ideje: 2023. február 20– május 22. között hetente 9-10.30 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 

 

 

CGB 1318 Egészségpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 0+2/hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Ideje: 2023. február 20. – május 22. között hetente 11-11.30 óra  

 

Féléves tematika: 

 

Hét Előadás témaköre 

1. Az egészségpszichológia története 

2. Az egészségpszichológia területei 

3. Az egészségpszichológia szemléletmódja 

4. Humanisztikus személyiségelméletek 

5. A pozitív pszichológia 

6. Az egészség modellek 

7. Az egészségviselkedés modelljei 

8. A stressz  

9. A megküzdés 

10. A szubklinikus depresszió 

11. Az énhatékonyság 

12. A személyes kontrollképesség  

13. A szubjektív jóllét 

14. A serdülőkori egészségmagatartás 

 

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: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- Zh dolgozat érdemjegye 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

B) ZH anyaga:  

A szemináriumok és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

 

BED 1237 Személyiség és egészségpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 2+0/hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Ideje: 2023. február 22– május 24 között hetente 11-12.30 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: szóbeli 

- vizsgára bocsátás feltétele: a vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele 

-  

A kollokvium típusa: szóbeli.  

C) Szóbeli vizsga anyaga:  

Az előadás és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

 

 

BAI 0132 Pedagógiai szociálpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 2+0/hét 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Ideje 2023. február 22. – május 24. között hetente 9-10.30 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: szóbeli 

- 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: szóbeli.  

D) szóbeli vizsga anyaga:  

Az előadások, szemináriumok és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

 

TKO 1006L Személyiség és egészségpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2023. február 18. 13-18- óra 

2. Konzultáció témakörei 

2023. március 4. 13-17. 

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.  

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 

 

OTK 1106L Személyiség és egészségpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2023. február 18. 13-18- óra 

2. Konzultáció témakörei 

2023. március 4. 13-17. 

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: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- Zh dolgozat érdemjegye 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

F) ZH anyaga:  

A konzultációk és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

 

 

BED 1237L Személyiség és egészségpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

1. Konzultáció témakörei 

2023. február 18. 13-18- óra 

2. Konzultáció témakörei 

2023. március 4. 13-17. 

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.  

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 

 

 

CGB 1318L Egészségpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2023. március 17. 13-18- óra 

2. Konzultáció témakörei 

2023. március 31. 13-17-óra. 

Témakörök és tantárgyi követelmények 

ismertetése 

Az egészségpszichológia története 

Az egészségpszichológia területei 

Az egészségpszichológia szemléletmódja 

Humanisztikus személyiségelméletek  

A pozitív pszichológia 

Az egészség modellek 

Az egészségviselkedés modelljei 

 

A stressz  

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

részvételt a konzultációkon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  



- Zh dolgozat érdemjegye 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

H) ZH anyaga:  

A konzultációk és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

 

 

BAI 0132L Pedagógiai szociálpszichológia 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2023. február 24. 13-18.  óra 

2. Konzultáció témakörei 

2023. március 10. 13-17. 

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: 



- 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.  

I) 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 

 

 

OTK 1207L Pedagógiai szociálpszichológia 

gyakorlati vonatkozásai 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 5/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2023. május  6. 13-18.  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: 

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

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- Zh dolgozat érdemjegye 

-  

A kollokvium típusa: írásbeli.  

J) ZH anyaga:  

A konzultációk és a kötelező irodalom tudásanyaga 

 

 

 

 

 

 

 



MHK 1401L Terepgyakorlat előkészítése és 

feldolgozása 
(2022/23/ 2. félév) 

 

Óraszám: 9/félév 

Tantárgy felelős: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

Oktató: Dr. habil. Margitics Ferenc főiskolai tanár 

 

Féléves tematika: 

 

1. Konzultáció témakörei 

2023 március 3 15-17. óra 

  

A kurzus célja a szakmai gyakorlaton a különböző humán szolgáltatásban történő 

mentálhigiénés munka végzése során szerzett élmények és tapasztalatok feldolgozása. 

Célja a hivatásbeli személyiség kompetencia fejlesztése, a szakmai kompetencia növelése, 

a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése. Elősegíti továbbá az intervenciós lehetőségek 

tudatosítását, és támogatja a kapcsolatok és munkaköri rendszerek hatékony 

együttműködését. A kurzus elsősorban a mentálhigiénés ismeretek különböző területeken 

történő adaptációs lehetőségeit igyekszik feltárni, hogy az ne professzióként, hanem a 

különböző segítő foglalkozásúak specifikus hatékonyságnövelő lehetőségeként jelenjen 

meg.  

2. konzultáció 

2022 május 12 13-20 öra 

 

A terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok feldolgozása 

 

 

A foglalkozásokon történő részvétel: 

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

részvételt az előadásokon (TVSz 8.§ 1.) 

 

Félévi követelmény: gyakorlati jegy 

 

Az értékelés módja, ütemezése:  

- A terepgyakorlat során végzett munka bemutatása 

-  

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A tereptanár értékelése és a bemutatás szinvonala 

 



 

Nyíregyháza, 2023. február 16. 

Dr. habil. Margitics Ferenc 

főiskolai tanár 

 


