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PSZICHOLÓGIA

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
A pszichológia az emberi magatartás megértésének
tudománya – nem meglepő, hogy majdnem mindenkit
érdekel. Ugyanakkor az egyik legszerteágazóbb alkalmazott tudomány is, amelyik lépést tart az élettel, és minden
aktuális emberi problémára és helyzetre megoldást
keres (lásd a számtalan alkalmazási területet a sportpszichológiától a katasztrófa pszichológiáig). Aki tehát a pszichológiát választja, bizonyos, hogy piacképes, hasznos
tudásra és készségekre tesz szert, amire alapozva sokféle
utat választhat magának a továbbiakban.
A hat féléves pszichológia alapszak bevezetést nyújt a
pszichológia klasszikus alapterületeibe: a fejlődéslélektanba, a társaslélektanba, a személyiséglélektanba
és a kognitív pszichológiába (ami az észlelés, a gondolkodás, az emlékezet, és a nyelv jelenségeit foglalja
magában). Emellett meg lehet ismerkedni a pszichológus
pályákkal, a pszichológia alkalmazott ágaival. A BA tanulmányok során nagy hangsúlyt kap a módszertani felkészítés, amelybe beletartoznak a kommunikációs készségek, a szakirodalom olvasása és feldolgozása magyar
és angol nyelven, az önismeret fejlesztése, valamint általános intellektuális készségek (tudományos gondolkodás,
problémaelemzés, íráskészség). A tanulmányok bevezetést nyújtanak a rokontudományok ismeretrendszerébe
is (kommunikáció, etika, jog, statisztika, informatika).
A képzés részben évfolyam szintű előadások, részben kis csoportok és gyakorlatok formájában zajlik.
A második évtől kezdve az ún. műhelymunkák keretében
tanári irányítás mellett önálló kutatómunkát végeznek
a hallgatók, amire előzetesen alapos felkeszítést kapnak.
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HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Jelöld meg a jelentkezés során az SZTE BTK pszichológia alapképzését az első helyen. Válassz kettőt a
felvételi tájékoztatóban megjelölt tárgyak ( biológia v.
magyar nyelv és irodalom v. matematika v. történelem
v. egy idegen nyelv) közül, és tegyél emelt szintű érettségit az egyikből!

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
A BA diploma még nem pszichológusi végzettség (mivel
ahhoz az MA szintet is el kell végezni), de már a BA diploma birtokában is munkát lehet vállalni. A BA diploma előnyt jelent olyan szervezeteknél, ahol nevelés,
képzés, fejlesztés, vezetés, viselkedéskorrekció,
gyógyítás vagy rehabilitációs tevékenység folyik.
Egyre több elhelyezkedési lehetőséget kínál a versenyszféra is. A BA diplomások nagy része azonban MA szinten kívánja folytatni tanulmányait. Jó tudni, hogy a pszichológia MA-ra csakis a pszichológia BA elvégzése után
lehet jelentkezni.
Az SZTE Pszichológia Intézetében a BA tanulmányok
befejezése után három piacképes, érdekes, és gyakorlat-orientált MA specializáció közül lehet választani.
Ezek a klinikai és egészségpszichológiai specializáció, a
kognitív és neuropszichológiai specializáció, és a tanácsadás és iskolapszichológia specializáció. Ezekről intézetünk honlapján lehet bővebben tájékozódni.
http://www.pszich.u-szeged.hu/psy/
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Miért érdemes Szegeden tanulni a pszichológiát?
• Mert az SZTE Pszichológiai Intézetében színvonalas a képzés, jól felszerelt kutatólaborokkal rendelkezünk és barátságos, hallgatócentrikus a légkör.
• Mert az SZTE Pszichológiai intézetében kis létszámúak az évfolyamok, személyes kapcsolat alakul ki a diákok és az oktatók, és az évfolyamtársak között.
• Mert aki kiváló teljesítményt akar elérni, annak minden segítséget megadunk hozzá,
és sokféle kutatómunkába tud bekapcsolódni
• Mert az Intézet minőségbiztosítási rendszere keretében minden kurzust értékelnek a diákok.
• Mert a Pszichológus Hallgatók Egyesületének öntevékeny munkájában nem csak jól
érezheti magát az ember, hanem értékes szervezési tapasztalatokat is gyűjthet.

Részletes információk:
SZTE BTK Pszichológiai Intézet
http://www.pszich.u-szeged.hu/psy/
6722 Szeged, Egyetem u. 2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/pszichologia
Tel.: (62) 544-509
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