Célkitűzésünk

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Pszichológiai Intézet

Célunk korszerű tudást nyújtani a tipikus és
atipikus fejlődés területén, valamint
megalapozni a módszertani igényességet és
jártasságot a gyermekekkel foglalkozó
klinikai és kutatói mumkában.

Munkatársaink
Szakirányfelelős
Dr. Balázs Judit egy. docens
gyermekkori pszichés zavarok,
öngyilkos magatartás

Dr. Boronkai Judit egy. adjunktus

Tájékoztató a Fejlődés- és klinikai
gyermekpszichológia szakirányról

A következő területeken szerezhetsz
kompetenciákat

családi szocializáció,
gyermekpszichodiagnosztika

φ
φ
φ
φ

Dr. Csépe Valéria egy. tanár

Pszichopatológia
Diagnosztika folyamata
Terápiás lehetőségek
Kutatások a fejlődéspszichológia és a
klinikai gyermekpszichológia területén

Szakirányunk szakmai tartalma, főbb
területek
Alaptantárgyaink korszerű és elmélyült tudást
nyújtanak
a Fejlődéspszichológiai területén:
φ Kognitív fejlődés-idegtudomány
φ Fejlődéspszichopatológia
φ Családi szocializáció
φ Intézményes gyermeknevelés
φ Társas megismerés és fejlődése
Célunk korszerű elméleti tudást nyújtani a
tipikus és atipikus fejlődés területén,
valamint megalapozni a
módszertani igényességet és jártasságot a
gyermekekkel foglalkozó klinikai és
kutatói munkában

a Klinikai gyermekpszichológiai területén:
φ Gyermek és serdülő pszichiátria
φ Gyermekpszichodiagnosztika
φ Gyermekpszichoterápiás irányzatok
φ Pszichofarmakológia
φ Gyermekvédelem
A társtudományi alapozás egy-egy társszakma
magas szintű ismereteibe ad betekintést.

kognitív fejlődés-idegtudomány,
fejlődés-pszichofiziológia

Dr. Czigler István egy. tanár
szenzoros emlékezet, figyelem,
öregedés és humán
elektrofiziológia

Dr. Egyed Kata egy. adjunktus
kognitív fejlődés, társas megismerés
és fejlődése

Dr. Gervai Judit egy. docens
korai kötődés, viselkedésgenetika

Dr. Nagy Henriett egy. adjunktus
pozitív pszichológia,
az érzelmi intelligencia vizsgálata

További külső munkatársak
Dr. Hegedűs Judit egy. adjunktus
gyermek- es ifjúságvédelem,
neveléstörténet, óvodatörténet

Dr. Kalmár Magda prof. emeritus
tipikus és atipikus fejlődés,
alkalmazott fejlődéspszichológia

Dr. Katona Nóra egy. docens
iskolapszichológia, szubjektív jóllét
az iskolában, bullying

Kozékiné Hammer Zsuzsanna
egy. tanársegéd
testvérkapcsolatok pszichológiája,
párkapcsolatok kognitív pszichológiája

Dr. Rózsa Sándor egy. adjunktus
pszichometria, az intelligencia mérése

Dr. Szabó Laura egy. docens
identitásalakítás, kibontakozó
felnőttkor, bizonytalanságkezelés

További belső munkatársak

Dr. Felvinczi Katalin
Dr. Honbolygó Ferenc
Dr. Király Ildikó
Dr. Kissné Viszket Mónika
Dr. Krajcsi Attila
Dr. Urbán Róbert

Dr. Danis Ildikó
Dr. Csiky Erzsébet
Dr. Győri Miklós
Dr. Herczegfalvi Ágnes
Dr. Tóth Ildikó
Dr. Lakatos Krisztina
Kutatócsoportjaink
φ Alkalmazott Fejlődéspszichológiai
Kutatócsoport
φ Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoport
φ Társas Elmék Kutatócsoport
φ Gyermekkori Pszichés Zavarok
Kutatócsoport

A főváros szívében elhelyezkedő ELTE PPK
Pszichológiai Intézete megkülönböztetett
helyet elfoglaló bázisintézménye a hazai
pszichológus képzésnek. Oktatóink száma
meghaladja a 100 főt, s közel 50
gyakorlóhelyen szerezhetnek tapasztalatot
hallgatóink az elméleti képzés mellett.
Nagyszámú
kutatási
és
fejlesztési
projektjeink sikerét kiterjedt hazai és
nemzetközi
kapcsolatok
ápolásával
biztosítjuk,
melyekben
hallgatóink
intenzív szerepet vállalhatnak. Kiterjedt
ERASMUS kapcsolataink révén hallgatóink
közül sokan tanulmányaik egy részét
külföldi egyetemeken végezhetik.

Rendezvényeink
φ Gyermekpszichológia nap az ELTE-n
Partnereink és gyakorlóhelyeink
φ Vadaskert Alapítvány Gyermekpszichiátriai
Kórház és Szakambulancia
φ Heim Pál Kórház Mentálhigiénés Központ
φ Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó
φ I. Kerületi Nevelési Tanácsadó
φ Belváros Lipótváros Önkormányzat
Nevelési Tanácsadó
φ Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
φ Korai Fejlesztő Központ

Képzés: 4 féléves
Jelentkezés: március 1-ig
Referenciamunka: június 7.
Szóbeli felvételi: július 2-július 5.

Felvételi Iroda:
(06-1)-461-4575, (06-1)-461-4500/3486
vagy /3487
felvinfo@ppk.elte.hu
Szakmai információk:
pszichologia.tanulmanyok@ppk.elte.hu
http://pszichologia.elte.hu
http://fejlodespszichologia.elte.hu

