Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15.
Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához
(Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményeit
és az Intézeti Tanács ajánlásait és az értékelés szempontjait a portfólió‐készítéshez
– 1. sz. melléklet)
A szakdolgozati portfólió elemei:
• legalább két teljes műhelymunka;
• a teljes műhelymunkák témavezetői szöveges értékelése;
• legfeljebb két részműhelymunkáról készített beszámoló;
• minden dolgozathoz kapcsolódó és a fejlesztendő képességekkel összefüggésben
megfogalmazott általános szakmai önreflexió;
• egy kiválasztott teljes műhelymunka prezentációvázlata.
A záróvizsga menete
• A záróvizsga négy írásbeli és egy szóbeli részre tagolódik.
• A négy szakterületi (általános lélektan, fejlődés‐lélektan, személyiség‐lélektan,
társadalom‐lélektan) részvizsga önálló érdemjeggyel kerül értékelésre. Ezek sikeres
teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele. A záróvizsga részvizsgáiból egyet lehet
ismételni ugyanabban a vizsgaidőszakban, egy alkalommal.
• A szóbeli vizsga két feleletből áll, melyek külön érdemjeggyel kerülnek értékelésre: 1.
A záróvizsgázó röviden (10 perces időkeretben) szóban is bemutatja az egyik teljes
műhelymunkáját. 2. A záróvizsgázó röviden összefoglalja a dolgozatokhoz kapcsolódó
és a fejlesztendő képességekkel összefüggésben megfogalmazott általános szakmai
önreflexióját.
A záróvizsga és a szakdolgozat végső jegye
• A szakdolgozat végső jegye a műhelymunkákkal és a szóbeli záróvizsga első
feleletével (műhelymunka bemutatása) szerzett jegyek átlagolásával áll elő.
• A záróvizsga végső jegye a szakterületi írásbeli részvizsgákon és a szóbeli vizsga
második feleletén (szakmai önreflexió összefoglalása) szerzett jegyek átlagolásával áll
elő.

BA Diploma jegy
Az alábbi 10 jegy matematikai átlaga (minden jegy egyenlő súllyal véve):
• a 4 műhelymunka jegye,
• a 4 írásbeli részvizsga jegye,
• a szóbeli prezentáció jegye,
•

szakmai önreflexiót összefoglaló felelet jegye.

A témavezetői munka
• Az intézet/tanszék a honlapján minden félévben a kurzusfelvételi időszakban
meghirdetik a műhelymunka‐témavezetők a teljes tanulmányok ajánlott témaköreit,
a részképességeket fejlesztő feladatokat.
• A félév során a témavezetők rendszeres (egyéni, csoportos) konzultációt biztosítanak,
aminek menetéről félév elején tájékoztatják a hallgatókat.
• A teljes tanulmányok elkészítésekor a szakdolgozati követelményekben
megfogalmazott formai szabályok (pl. módszer bemutatása, szakirodalmi
hivatkozások) szempontjából is értékelik a témavezetők dolgozatot, az ebben
felmerülő hibák, hiányosságok kijavítását kérik a tartalmi értékelés előfeltételeként,
ha azok súlyosak.
• A témavezetők a teljes dolgozatot a vizsgaidőszak első hetének végéig szövegesen is
értékelik, amit eljuttatnak a hallgató számára is.
• A részképesség fejlesztéséről egyoldalas beszámolót kérnek az ezt választó
hallgatóktól, aminek alapján megítélik ennek fejlesztését.

A záróvizsga‐bizottság munkája
• A szóbeli vizsgán kéri a vizsgázó által kiválasztott műhelymunka rövid bemutatását,
értékeli azt a szakmai kommunikáció minősége szerint (nem a dolgozat tartalma
alapján).
• A bizottság áttekinti a szakdolgozatban megfogalmazott önreflexiót, melynek
kiegészítéseként meghallgatja annak szóbeli összefoglalását. Ezt a szóbeli záróvizsga
másik feleleteként értékeli az IT‐határozatban szereplő szempontok alapján: (a) az
egyes dokumentumok/feladatok kiegyensúlyozott elemzése, (b) fejlődés a kimeneti
kompetenciák tükrében, (c) szakmai célok bemutatása, (d) összbenyomás.

Budapest, 2011. február 1.

1. sz. melléklet

Pszichológia BA portfólió önértékelési komponenséhez segédlet
A BA portfólió lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek
egy területen szerzett tudását, gyakorlottságát. A portfólió a szakdolgozatnak az a sajátos fajtája,
mely lehetővé teszi a viselkedéselemzővé válás folyamatának nyomon követését és ehhez
kapcsolódóan a hallgató reflexióinak rögzítését. A portfólió egésze tükrözi a jelölt előrehaladását a
képzés céljai (alapvető kompetenciák elsajátítása) irányába.

A pszichológia BA szakot végzettek képesek:
–
–
–
–
–
–
–

szakmai célok megértésére és megfogalmazására a viselkedéselemzés terén;
egyének, csoportok, szervezetek és helyzetek lényeges jellemzőinek szakszerű megítélésére
(felmérések, interjúk készítésére, speciális tesztek használatára);
a megfelelő mérési technikák kiválasztására és eredményeinek értelmezésére;
a mérési, megfigyelési és interjú adatok rendszerezésére, az adatok alapján a vezető
pszichológus számára összegző beszámolók készítésére;
szakmai szolgáltatások terén csoportfoglalkozások, speciális tréningek vezetésére;
vezető pszichológusok felügyeletével fejlesztő célú beavatkozások végrehajtására;
pszichológiai alkalmasság‐, működés‐ és viselkedéselemzés során a vizsgálati eszközök
használatára;

A pszichológia BA szakot végzettek alkalmasak:
–

–
–

minden olyan szervezetben, intézményben, létesítményben munkakör betöltésére, ahol
nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, illetve rehabilitációs
tevékenység folyik;
pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén az alkalmasság– vizsgálatok és
standard vizsgálóprogramok lebonyolítására;
egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági, működés és
viselkedéselemző vizsgálat elvégzésére.

A pszichológia BA szakot végzettek rendelkeznek: nyitottsággal, toleranciával, közvetlenséggel,
elfogadó attitűddel, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. Alkalmazkodásra és
együttműködésre képesek és reális önismeretük mellett motiváltak szakmai látókörük bővítésére.

2. sz. melléklet

A portfólió értékelése
Szempont

Leírás

Rendben?

1

A dokumentumok
válogatása

4 műhelymunka, ebből van‐e kettő „teljes”
(a „teljeseket” húzza alá)
• általános‐lélektani
• fejlődés‐lélektani
• személyiség‐lélektani
• társadalom‐lélektani

2

Az egyes
dokumentumok
kritikai elemzése

Pozitívan értékelhető mind a színvonalas, ötletes
munkák bemutatása, mind a kevésbé sikeres
feladatmegoldások színvonalas kritikai elemzése.

3

Fejlődés a
kompetenciákban

A portfólióban elhelyezett dokumentumok
összekapcsolása a kompetenciákkal és kompetenciák
fejlesztésében játszott szerepük bemutatása.

4

Célok

A személyes szakmai célok bemutatása, az ezek
mentén, ill. a kompetenciák terén történt személyes
változások elemzése, reflexiók.

5

Összbenyomás.

Itt tükröződhet a bíráló személyes szakmai véleménye a
portfólió egészéről, technikai megvalósításáról,
külalakjáról, mellékleteiről
Összesítve (1‐5):

A teljes portfólió értékelése a fenti szempontok mentén (1‐5‐ig osztályzatszerűen): ........... (...)
Dátum: ..........................................................
.................................................................
az értékelő tanár aláírása

