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értékelés 

formája*
kredit

 féléves 

óraszám

ajánlott 

félév**
SZVMPS21-101E Szervezet- és vezetéspszichológia a 21. században ea koll 3 15 1
SZVMPS21-102E Kurrens szervezet- és vezetésfejlesztési irányzatok és módszerek ea koll 3 15 1
SZVMPS21-103E Stratégiai emberi erőforrás gazdálkodás ea koll 3 15 1
SZVMPS21-104E Tesztek, fejlesztési módszertanok a munka- és szervezetpszichológiában ea koll 3 15 1
SZVMPS21-105E Kurrens munkahelyi egészségpszichológiai kérdések ea koll 3 15 1
SZVMPS21-106E Munkatér-dinamika környezetpszichológiai szempontból ea koll 3 15 1
SZVMPS21-107E Változásmodellek és változásmenedzsment ea koll 3 15 1
SZVMPS21-108E Gazdaság- és döntéspszichológia ea koll 3 15 1
SZVMPS21-109E Kommunikációs technikák a szervezetekben gy gyj 3 15 1
SZVMPS21-110E Pályaszocializáció és szakmai önismeret 1. gy gyj 3 15 1
SZVMPS21-111E Szervezet- és vezetésfejlesztési igények felismerése, diagnosztikája ea koll 3 15 2
SZVMPS21-112E Szervezeti és csoportdinamika gy gyj 4 15 2
SZVMPS21-113E Pszichoszociális kockázatértékelés és kezelés ea koll 4 15 2
SZVMPS21-114E Pszichopatológia és munkahelyi mentálhigiéné ea koll 4 15 2

SZVMPS21-115E Kötelezően választandó 1.: módszerspecifikus gyakorlatok**** gy gyj 5 30 2

SZVMPS21-116E Pályaszocializáció és szakmai önismeret 2. gy gyj 3 15 2 MSZVPS-110E
SZVMPS21-117E Szervezeti tehetségfejlesztés és tudásmenedzsment ea koll 4 20 3
SZVMPS21-118E Motiváció, elköteleződés és ösztönzésmenedzsment ea koll 3 25 3

SZVMPS21-119E Kötelezően választandó 2.: módszerspecifikus gyakorlatok**** gy gyj 5 30 3

SZVMPS21-120E Kötelezően választandó 3.: módszerspecifikus gyakorlatok**** gy gyj 5 30 4

SZVMPS21-121E Esetvezetés és szupervízió gy gyj 8 36 3-4
SZVMPS21-122E Szakmai gyakorlat gy gyj 10 60 4

Szabadon választható tárgyak 6 1-4
SZVMPS21-SZDE Szakdolgozat ef gyj 10 0 4

SZVMPS21-124E Szervezetfejlesztés pszichológiai módszerei gy gyj 4 15 2
SZVMPS21-125E Vezetőfejlesztés és coaching pszichológia 1. gy gyj 4 30 2
SZVMPS21-126E Vezetőfejlesztés és coaching pszichológia 2. gy gyj 4 30 3 MSZVPS-125E
SZVMPS21-127E Tréning módszerek gy gyj 4 20 3

SZVMPS21-128E 21. századi munka-és térszervezési kérdések gy gyj 4 20 2
SZVMPS21-129E Alkalmasságvizsgálat és teljesítményértékelés – paradigmák és módszerek gy gyj 4 25 2
SZVMPS21-130E Szervezet és vezetésfejlesztési folyamatok személyzeti támogatása gy gyj 4 20 3
SZVMPS21-131E Munkajog és érdekképviselet gy gyj 4 30 3

A SZERVEZET- ÉS VEZETŐFEJLESZTŐ ÉS MUNKAPSZICHOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE 2021-től (esti munkarend)1

előfeltételek***

Kötelezően választandó társtudományi modulok 2

Szervezet- és vezetőfejlesztés modul 

Emberi erőforrás fejlesztés modul
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SZVMPS21-132E Munkahelyi környezetpszichológia és ergonómia gy gyj 4 25 2
SZVMPS21-133E Munkahelyi esélyegyenlőség és rehabilitáció 1. gy gyj 4 20 2
SZVMPS21-134E Munkahelyi esélyegyenlőség és rehabilitáció 2. gy gyj 4 20 3 MSZVPS-133E
SZVMPS21-135E Szakterületek közötti együttműködés a munkahelyi egészségfejlesztésben gy gyj 4 30 3

Összesen: 120
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2 A kötelezően választandó modulok közül egyet kell elvégezni.

Elfogadta az ELTE Szenátusa a LXXVI/2021. (V. 19.) Szen. sz. határozattal.

A kötelezően választandó tárgyak az aktuális féléves kurzuskínálatban a Neptunban találhatók.

A teljesítés sorrendje alapján háromféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell (tehát valamely 

korábbi félévben). Gyenge előfeltétel : az előfeltétel teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet (a vizsgaidőszak szervezésénél fontos a figyelembevétele – az előfeltételként 

megjelölt tárgyat kell először teljesíteni). Társfelvétel: két kurzust ugyanazon félévben kell fölvenni.

Az ajánlott félévek megjelölése a mintatanterv szerint. A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, az Egyetem által a tanegységek elvégzésének sorrendjére, valamint 

az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott 

képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be. A hallgató ettől tanulmányainak ütemezésében eltérhet.

A rövidítések jelentése: ea= előadás, gy=gyakorlat, szem=szeminárium, tr=tréning, sz=szigorlat, ef=egyéni felkészülés, konz=konzultáció; gyj=gyakorlati jegy, koll=kollokvium, min(2)=kétfokozatú 

minősítés, min(3)=háromfokozatú minősítés.

Munkapszichológia és munkahelyi egészségpszichológia modul 


