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Specializáció választása a pszichológia MA szakon 
 
A pszichológia MA szakon a felvétel nem specializációkra történt, azonban a tanulmányok a mintatanterv alapján már az 
első félévben szétválnak specializációkra, ezért a HKR 48. § (2) bekezdés szerinti, bemeneti jellegű specializációt Önnek a 
kurzusfelvételt megelőzőleg kell kiválasztania. A specializáció választása a Neptunban az ún. szakirány-jelentkezés kere-
tében történik.  

Választható specializációk:  

fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia, klinikai és egészségpszichológia, 
kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszi-
chológia. Az egyes specializációkról részletes tájékoztató a Pszichológiai Intézet honlapján olvasható. 

A specializációválasztás menete: 

1. Ön a felvételi döntés alapján a Neptunban tudja megjelölni azt, hogy mi az Ön preferált sorrendje a specializációvá-
lasztásban. A specializációk létszámkapacitása korlátozott. Az, hogy ki melyik specializációra jut be, függ a specializáció 
kapacitásától, a jelentkezések számától és a jelentkezők felvételi eredményétől, ezért a specializáció megválasztásakor 
mindenképpen indokolt több, akár mind a hét specializáció sorrendbe állítása.  

2. A Neptunban specializációt csak akkor tud választani, ha megtette a beiratkozási nyilatkozatot, és az Ügyintézés > 
Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontban bejelenti, hogy a következő félévben aktív vagy passzív lesz a jogviszonya. A 
specializációt az Ügyintézés > Szakirányjelentkezés menüpontban tud választani. 

3. A specializációk irányszáma a következő:  

 fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia:  10<60 

 interperszonális és interkulturális pszichológia:  15<20 

 klinikai és egészségpszichológia:  20<80 

 kognitív pszichológia:  10<20 

 munka- és szervezetpszichológia:  10<45 

 tanácsadás- és iskolapszichológia:  10<60 

 társadalom- és szervezetpszichológia:  10<20 

4. A specializációválasztás időszaka:   2020. július 27-tól augusztus 16. 20:00-ig. 

5. Mivel a bejutást nem befolyásolja az, hogy ki mikor választott a Neptunban specializációt, nincs jelentősége annak, 
hogy a rendelkezésre álló időszakban Ön mikor végzi el ezt a feladatot. A határidő elmulasztása azonban külön eljárás 
lefolytatását teszi szükségessé, amiért 3.500,- forint szolgáltatási díjat kell fizetni, és abban az esetben sem garantálható, 
hogy bejut az elsőnek választott specializációra.  

6. A specializációkra való bekerülés az összesített felvételi pontszám rangsora alapján, automatikusan történik, tehát 
minél jobb eredményt ért el valaki a felvételin, annál nagyobb az esélye, hogy az általa elsőnek megjelölt specializációra 
nyer felvételt. Ha esetleg nem jut be az Ön által első helyre sorolt specializációra, akkor a másodikat választók eredményei 
közé sorolódik be a felvételi pontszáma és így tovább. 

7. Ha valaki egyáltalán nem választ specializációt, vagy a hétnél kevesebb specializáció választása miatt nem jutna be az 
általa választott specializációk egyikére sem, akkor véletlenszerű besorolással egy kevésbé zsúfolt specializációra kerül 
be.  

8. A szak 120 kredites keretén belül egyetlen specializáció elvégzésre van csak lehetőség. Ha valaki újabb specializációt is 
el akar végezni, akkor ezt a szakra való újabb felvétele után teheti meg.  

9. Specializációváltásra csak a specializációválasztással azonos módon, azaz – eredeti felvételi eredményei alapján – a 
következő felvételi időszak után, a frissen felvett hallgatók eredményeivel versenyezve van lehetőség. A félbehagyott 
specializáció teljesített tanegységei az esetleges specializációváltást követően is érvényesek maradnak, ezért ha azok 
kreditértéke meghaladja a 120+10% kreditet, akkor az általános szabályok szerinti önköltségrészt kell fizetni. 
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