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Tantárgy leírása:
A személyiséglélektan pszichometria része a tesztkonstruálás elméleti alapjaival és a személyiség mérésének
gyakorlati kérdéseivel, azon belül részletesen a kérdőíves eljárások és az önjellemző technikák elemzésével és
szerkesztési szabályaival foglalkozik. Hangsúlyt kap továbbá a tesztalkalmazás jogi és etikai kérdése, a
diagnosztikai munka szakmai és erkölcsi követelményrendszerének az ismertetése is.
A Személyiséglélektan 1. általános célja egyrészt a személyiség tudományos megközelítéseinek
(stratégiáinak, nézôpontjainak, perspektíváinak) bemutatása. A hangsúly e megközelítések egyikére, az egyéni
(személyek közötti) különbségek tanulmányozására kerül. A hallgatók részletes bevezetést kapnak a
személyiség leíró (faktoriális) modelljeibe, diszpozicionális (vonás- és típus), illetve interacionista szemléletű
elméleteibe, a személyiség alapdimenzióinak biológiai magyarázataiba, beleértve a modern
viselkedésgenetikai és evolúciós pszichológiai elképzeléseket is.
A Személyiséglélektan 1. gyakorlat egyik feladata az egyéni különbségek leírásában használatos alapvető
módszerek, eszközök és elemzési módok, bemutatása. Másik feladata pedig az egyéni különbségek témájában
alapvető szakirodalom szemináriumi feldolgozása.
Továbbá, a személeyiséglélektan 2. alaptémája a személyiség szerkezetére, kialakulására, fejlődésére,
valamint egészséges és patológiás működésére vonatkozó személyiségelméletek összehasonlító elemzése. Két
terület kap kiemelt hangsúlyt: 1. az én (ill. ego)- fejődés és működés tárgykapcsolati, biológiai és kognitív
megközelítése, 2. a kontroll- és önkontroll folyamatok jellegzetességei az egészséges vs. patológiás
működésben.
A Személyiséglélektan 2. szemináriumon a személyiségpszichológia 2 előadás témáinak elmélyítése történik
eredeti tanulmányok feldolgozásával, elsősorban a biológiai és kognitív elméletek köréből.
A szenélyiséglélektani műhelymunka a személyiségpszichológia és határterületein végzett empirikus munka.
Célja az empirikus dolgozatok, szakdolgozatok elkészítésének - a dolgozat megszerkesztésének, a
módszerválasztásank, az adatok felvételének és feldolgozásásának, valamint az eredmények összegzésének
gyakorlása.
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