Tantárgy neve: Autizmus spektrum zavarok

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa1: ea. / szem. / gyak. / konz. és száma: ea, 30
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): koll.
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Gyermek és serdülő pszichiátria
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
A kurzus fő célja, hogy bevezetést adjon az autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarokkal
kapcsolatos alapvető ismeretekbe, különös hangsúllyal az elmúlt mintegy másfél évtizedben folytatott
neurokognitív kutatások legfontosabb eredményein, és ezeknek a klinikai gyakorlattal való
összefüggésén. Áttekintjük az autizmussal kapcsolatos alapvető fogalmakat, az autizmus oki hátterével
kapcsolatos legfontosabb eredményeket, majd e szindróma hátterében álló sajátos atipikus kognitív
működéseket (zavarokat) tárgyaljuk részletesen. A kurzus harmadik nagyobb tematikus blokkjában
azokat a kutatásokat tárgyaljuk, melyek a kognitív és a neurális szintű kutatásokat igyekeznek integrálni.
Mindvégig erősen igyekszünk hangsúlyozni, s a kurzus utolsó tematikus blokkjában részletesebben is
kitérünk arra, miként alkalmazhatóak a tárgyalt eredmények az autizmussal élő emberek diagnózisában,
illetve fejlesztésében-ellátásában. A kurzust elvégző hallgatónak alapvető tájékozottságot kell
elsajátítania az autizmus spektrum zavarok tünettana, alapvet diagnosztikus procedúrái, oki háttere,
neurokognitív alapja és a megfelelő ellátás alapelvei kapcsán.
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