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Tantárgy leírása:
A Kísérleti/általános pszichológia/Kognitív első része az észlelés – látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés –
valamint a figyelem és tudat kérdéskörével összetett megközelítésben foglalkozik: ötvözi az általános lélektan
klasszikus tudásanyagát az élettan, anatómia, pszichofiziológia és a modern kognitív pszichológia ismereteivel.
A Kísérleti/általános pszichológia/Kognitív 2. része az emberi tapasztalatszerzés elemi és magas szintű formáit
az emlékezeti rendszerek fogalmi körében tárgyalja.
A Kísérleti/általános pszichológia/Kognitív 3. részének elsődleges célja, hogy korszerű, bevezető szintű
ismereteket nyújtson az emberi nyelvhasználat, a nyelvi és a nem nyelvi kommunikáció, illetve a gondolkodásikövetkeztetési folyamatok pszichológiájáról. Elsősorban az általános lélektan észlelés, tanulás és emlékezet
tematikus egységeire épít, és explicit kapcsolódási felületeket kínál a kognitív fejlődéslélektan, a
szociálpszichológia, illetve a személyiséglélektan-pszichometria tárgyak egyes aspektusai felé.
Kísérleti/általános pszichológia gyakorlat (Kogníció) során a hallgatók áttekintést kapnak a percepció, figyelem,
emlékezet, tanulás, nyelv és gondolkodás témakörök legfontosabb vizsgálati módszereiről, paradigmáiról.
A kísérleti/általános pszichológia műhelymunka során a négy elméleti alapozó kurzus bármelyik témakörében a
hallgatóknak olyan önálló empirikus munkát kell elvégezniük, amely az egészséges felnőtt személyek
megismerési és érzelmi/motivációs funkcióinak feltárására irányul. A tantárgyi követelmények teljesítésének
elemeit a műhelymunkához szükséges ismeretek szemináriumi formában történő elsajátítása és az írásos
formában benyújtott, az önálló empirikus munkát összefoglaló dolgozat adják.
A műhelymunka a
kísérleti/általános pszichológia módszereiben való jártasságot hivatott mérni, témája elméleti összefoglaló nem
lehet.
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