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(2022) 

Tisztelt Hallgató! 

Mielőtt valamelyik pszichológia tárggyal kapcsolatosan tantárgyelfogadási kérelmet nyújt be, 

kérem, nézze meg az alábbi táblázatot, melynek első oszlopában a jelenlegi mintatantervben 

szereplő tárgyak nevét találja (melynek teljesítése alól Ön felmentést kér). A második 

oszlopban azokat a tárgyakat láthatja, melyek (az indexéből másolt aktuális oldalon) igazolt 

teljesítésével a tárgy alól felmentést kérhet. Kérem, ügyeljen a tárgyak számozására, mert az az 

évek során változott néhány esetben! 

Ha Ön NEM az Egészségügyi Karon, Nyíregyházán végezte korábban a tanulmányait, akkor 

kérem, olyan tantárgyleírást töltsön fel, amely a tárgy speciális témakörét lefedik. Pl. Elméleti 

Pszichológia II. c. tárgy fejlődéslélektani ismereteket tartalmaz, tehát csak olyan korábbi tárgy 

teljesítését fogadjuk el, mely fejlődéslélektani vonatkozású. A jelenlegi és a korábbi tantárgy 

tantárgyleírásának legalább 75%-s megegyezése esetén tudunk felmentést adni. Kisebb 

megegyezés esetében a tárgyat fel kell venni. A korábbi tanulmányok teljesítését az index-

bejegyzéssel igazolni kell!  

A tárgy JELENLEGi neve Beszámítható tárgyak az Egészségügyi Kar 

korábbi mintatantervéből 

 

 

 

 

 

Elméleti pszichológia I.  

(Bevezetés a pszichológiába és 

Személyiséglélektan) 

Elméleti pszichológia I. (Bevezetés a pszichológiába) 

ÉS Elméleti pszichológia II. (Személyiséglélektan) 

Mindkét tárgy korábbi teljesítését igazolni kell, mivel a 

jelenlegi Elméleti Pszichológia I. tárgy a korábbi 2 tárgy 

összevont tartalma!!! 

Pszichológia I. (Bevezetés a pszichológiába) ÉS  

Pszichológia II. (Személyiséglélektan) 

Mindkét tárgy korábbi teljesítését igazolni kell, mivel a 

jelenlegi Elméleti Pszichológia I. tárgy a korábbi 2 tárgy 

összevont tartalma!!! 

Bevezetés a pszichológiába ÉS  

Személyiséglélektan 

Mindkét tárgy korábbi teljesítését igazolni kell, mivel a 

jelenlegi Elméleti Pszichológia I. tárgy a korábbi 2 tárgy 

összevont tartalma!!! 

 

Elméleti pszichológia II.  

(Fejlődéslélektan) 

Elméleti pszichológia IV.  

(Fejlődéslélektan) 

Pszichológia IV. (Fejlődéslélektan) 

Fejlődéslélektan 

 

Elméleti pszichológia III.  

(Szociálpszichológia) 

Elméleti pszichológia III.  

(Szociálpszichológia) 

Pszichológia III.  

(Szociálpszichológia) 

Szociálpszichológia 

Alkalmazott pszichológia I. 

(Deviancia és szocializációs 

zavarok) 

Alkalmazott pszichológia I. 

(Deviancia és szocializációs zavarok) 

Deviáns viselkedések pszichológiája 

Deviancia és magatartászavarok 



Deviancia és szocializációs zavarok 

Alkalmazott pszichológia II. 

(Segítő kapcsolatok 

pszichológiája) 

Alkalmazott pszichológia II. 

(Segítő kapcsolatok pszichológiája) 

Segítő kapcsolatok pszichológiája 

Alkalmazott pszichológia III. 

 (Családpszichológia) 

Alkalmazott pszichológia III. 

 (Családpszichológia) 

Családpszichológia I-II. 

A családsegítés pszichológiai 

módszerei 

Alkalmazott pszichológia III. 

(Családpszichológia) 

Családpszichológia I-II. 

Klinikai pszichológia I. 

(Egészségpszichológia) 

Klinikai pszichológia I. 

(Egészségpszichológia) 

Klinikai pszichológia II. 

(Ápoláslélektan) 

Klinikai pszichológia II. 

(Ápoláslélektan) 

Klinikai pszichológia III. 

(Mentálhigiéné) 

Klinikai pszichológia III. 

(Mentálhigiéné) 

Klinikai pszichológia IV. 

(Szülészeti pszichoszomatika) 

Klinikai pszichológia IV. 

(Szülészeti pszichoszomatika) 

Készségfejlesztés I. (önismeret) Készségfejlesztés I. (önismeret) 

Készségfejlesztés II. 

(kommunikációs tréning) 

Készségfejlesztés II. (kommunikációs tréning) 

Készségfejlesztés IV. (kommunikációs tréning) 

Készségfejlesztés III. (stressz-

kezelés tréning) 

Készségfejlesztés III. (stressz-kezelés tréning) 

 


