Tantárgy neve: A hipnóziskutatás módszertana
(választható módszertani specializáció)

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa1: gyakorlat és száma: 2 ó/hét
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): gyak.jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor
informáló leírása
A kurzus célja bemutatni a hipnóziskutatásban alkalmazott módszereket és a hallgatók számára
lehetőséget biztosítani ezek egy részének gyakorlati elsajátítására. A hallgatók megismerkednek a
hipnózis iránti fogékonyság mérésének módszerével, gyakorlati jártasságot szereznek az egyéni (SHSS
különböző formái) és csoportos (HCsS, WSGC) hipnábilitási skálák jegyzőkönyvezésében és
értékelésében. Megismerkednek a hipnózis multidimenzionális szemléletének szellemében azokkal a
vizsgálati módszerekkel, amelyeket a leggyakrabban alkalmaznak a hipnózis attitűdbeli, viselkedéses,
biológiai, élménybeli és kapcsolati dimenziójának mérésére mind a hipnotizált személynél, mind a
hipnotizőrnél. Kitérünk a kísérleti és a klinikai hipnóziskutatás különböző problémáira és speciális
jellegzetességeire (pl. szuggesztibilitás, esettanulmány stb.).
A kurzus külön gondot fordít a pszichológiai vizsgálatokra vonatkozó etikai megfontolások
tudatosítására.
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)
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Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
2
pl. évközi beszámoló

