
A szóbeli felvételi témakörei   

PSZICHOLÓGIA  

(magyar v. angol nyelven) 

mesterképzési szakra 

 
A magyar nyelvű képzésben minden specializáción kérünk motivációs levelet és önéletrajzot, 

melyeket a vizsgára kell magával hoznia a jelentkezőnek. 

A megadott e-mailcímre a műhelymunkákat várja az Intézet. 

Az angol nyelvű képzés követelményeit lsd. a dokumentum végén. 

 
 

Fejlődés- és gyermekklinikai pszichológiai specializáció  
 

A felvételre pályázónak egy dolgozatot kell beküldenie. A dolgozat empirikus kutatáson alapuló vagy 

elméleti munka. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, TDK dolgozata, vagy egyéb 

vizsgálatából készített kutatási beszámolója. A dolgozatnak tartalmaznia kell a téma elméleti hátterét, a 

vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont következtetéseket és a 

felhasznált irodalom jegyzékét.  

A szóbeli felvételi vizsga alapját az előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló vagy elméleti 

dolgozat bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe 

vesszük a jelentkező kompetenciáját és motiváltságát. 

A dolgozatot e-mailben várjuk, határidő: 

 2023. június 15. 

Cím: pszichologia.ma@pte.hu 

 

 

Klinikai és egészségpszichológiai specializáció 

 
A Klinikai- és egészségpszichológia specializációra történő felvételi vizsga során a jelentkező egy 

esetkártyát kap, mely röviden egy - a viselkedéselemző szakember kompetenciáit figyelembe vevő - 

klinikai pszichológiai vagy egészségpszichológiai helyzetet, gyakorlati problémát jelenít meg. 5-10 

perces felkészülési időt követően a Jelentkezőt e fiktív eset/probléma körbejárására, a hozzá kapcsolódó 

gondolatainak, munkahipotéziseinek ismertetésére kérjük. Ezen túlmenően a Jelentkező elméleti 

ismereteit is felmérő kérdéseket is feltesz a Bizottság. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük 

továbbá a Jelentkező motiváltságát is.  
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 Kognitív pszichológia specializáció   

 

A szóbeli felvételi vizsga alapját egy előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló dolgozat 

bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, 

TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója. A dolgozatnak tartalmaznia kell 

a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont 

következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük a 

jelentkező kompetenciáját és motiváltságát. 

 

A dolgozatot e-mailben várjuk, határidő: 

 2023. június 15. 

 

Cím: pszichologia.ma@pte.hu 

 

 

Társadalom- és szervezetpszichológia specializáció  
 

A szóbeli felvételi vizsga alapját egy előzetesen benyújtott empirikus kutatáson alapuló dolgozat 

bemutatása és a hozzá kapcsolódó kérdések képezik. A dolgozat lehet a jelentkező korábbi műhelymunkája, 

TDK dolgozata, vagy egyéb vizsgálatából készített kutatási beszámolója. A dolgozatnak tartalmaznia kell 

a téma elméleti hátterét, a vizsgálati kérdést, a felhasznált módszert, az eredmények bemutatását, a levont 

következtetéseket és a felhasznált irodalom jegyzékét. A szóbeli elbeszélgetésen figyelembe vesszük a 

jelentkező kompetenciáját és motiváltságát. 

 

A dolgozat benyújtásának határideje postán és e-mailben: 

 

 2023. június 15. 

 

Cím: pszichologia.ma@pte.hu 
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PSZICHOLÓGIA MA ANGOL NYELVEN 

 

A Tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció  

 szóbeli felvételi vizsga részei (csak angol nyelvű képzés választása esetén) 
 

1. Beszélgetés a motivációs levél és a CV alapján  

2. Kutatási terv bemutatása (4000-6000 karakter a tanácsadás vagy az iskolapszichológia területén.) 

3. Esetfeldolgozás saját választás alapján. Az esetek listája és bővebb információ ITT elérhető.  

 
A motivációs levelet és a kutatási tervet e-mailben várjuk, határideje: 

 

 2023. június 15. 

Cím: psychology.ma@pte.hu   

http://psychology.pte.hu/entrance-exam
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