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Szakdolgozati portfo lio  ké szí té sé 
Pszicholo gia alapké pzé si szakon 
 

A portfólió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek bemutatják valakinek egy területen 

szerzett tudását, gyakorlottságát, nyomon követve ennek alakulását. A pszichológia 

alapképzésben a portfólió típusú szakdolgozat lehetővé teszi a viselkedéselemzővé válás 

kiemelt pontjainak bemutatását és ehhez kapcsolódóan a hallgató önreflexióinak rögzítését. A 

portfólió egésze tükrözi a jelölt előrehaladását a képzés céljai (alapvető viselkedéselemzői 

kompetenciák elsajátítása) irányába. 

A szakdolgozat formai kövétélményéi 

A szakdolgozatokra vonatkozó formai (betűtípus, sortávolság stb.) követelményeket, 

terjedelmet, leadási példányszámot a mindenkori hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 

tartalmazza. 

A szakdolgozatok leadási határidejét a TVSZ határozza meg, amelyet a Tanulmányi Osztály 

által félévenként közzétett szemeszternaptár illetve tanulmányi határidőnaptár is tartalmaz. 

A portfólió tartalma, félépítésé: 

 Legalább két teljes műhelymunka. 

 Legfeljebb két rész-műhelymunka. 

 A műhelymunkákhoz tartozó témavezetői szöveges értékelés a megfelelő 

űrlapon (a műhelymunkák után beillesztve). 

 Az egész képzésre vonatkozó hallgatói önreflexió a végzettséghez elvárt 

kompetenciák fejlesztéséről, legalább 2000 leütés terjedelemben. 

 

Záróvizsga portfólió típusú szakdolgozat készítésé ésétén 

- Szakdolgozat védése: egyik teljes műhelymunka bemutatása (PowerPoint) a 

témavezetői értékeléssel. 

- Tantárgyi vizsgarész: az előzetesen húzott tétel kifejtése a képzésre vonatkozó 

hallgatói önreflexióval együtt. 

(A tantárgyi vizsgarész csak a szakdolgozat sikeres megvédése után lehetséges.) 
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Pszichológia BA szakdolgozati portfólió önértékélési komponénséhéz ségédlét 

A portfólió egésze tükrözi a jelölt előrehaladását a képzés céljai (alapvető kompetenciák 

elsajátítása) irányába. A viselkedéselemzőként elvárt kompetenciák összefoglalása a Képzési 

és Kimeneti Követelmények alapján: 

 

A viselkedéselemző: 

- képességei 

- Képes értelmezni a pszichológiai jelenségeket, és ismeri a pszichológia 

tudományának történelmi beágyazottságát. 

- Képes az ok-okozati összefüggések meglátására, logikus gondolkodásra, 

összefoglaló elemzések elkészítésére. 

- Képes az emberi viselkedés differenciált észlelésére és a helyzetek hatékony 

felismerésére. 

- Képes szakember irányítása mellett egyszerűbb tesztek felvételére és 

kiértékelésére. 

- Képes alkalmazni a modern prezentációs eszközöket és önálló prezentációt 

tartani a különböző szakspecifikus területeken. 

- Képes értelmezni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket szakmai 

kompetenciájával lefed, és ezt a hatáskört nem lépi át. 

- attitűdje 

- Képes a kooperatív együttműködésre, csoportos feladatok megoldására. 

- Érzékenységet és érdeklődést mutat a pszichológiai jelenségek és problémák 

meglátására. 

- Rendelkezik hatékony kommunikációs és problémamegoldó készséggel. 

- Emberi kapcsolataiban etikus és humánus viselkedés jellemzi. 

- Rendelkezik ismeretei alkalmazása során empátiával, toleranciával, 

rugalmassággal, kreativitással. 

- Rendelkezik egyéni munkájában reális önismerettel, önértékeléssel, 

sikerorientáltsággal. 

- Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és 

életvitelt. 

- autonómiája és felelőssége 

- Rendelkezik a másokkal való szakmai és szakmaközi együttműködés 

képességével. 

- Rendelkezik a szakmai önképzés képességével, valamint a folyamatos 

személyiségfejlődés és fejlesztés igényével. 

- Rendelkezik a kezdeményezés, az önálló és közösségi döntéshozatal 

képességeivel. 

- Rendelkezik egyéni és közösségi felelősségtudattal, felelősségvállalással. 

- Felelősséget vállal az elvégzett munkáiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek. 

- Tudatosan képviseli a közösségszervezés módszereit, ismereteit, és elfogadja 

más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

- Felelősséget vállal a rábízott csoportok, közösségek fejlesztési tevékenységei 

területén. 

- Tudatosan és felelősen képviseli, hogy végzettségével nem lépi át saját 

kompetenciájának határait, és ezen kívül eső feladatot nem vállal.  
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1. sz. Melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 portfólió típusú szakdolgozat készítéséről pszichológia alapképzési szakon*  

 

A hallgató neve: ……………………………………………………………….. 

Hallgató Neptun kódja: ……………………………………………………….. 

Születési hely és dátum: ………………………………………………………. 

Szak:  ..……………………….……………………….……………………….. 

 

Alulírott ……………………………………………. pszichológia alapképzési 

szakos hallgató kijelentem, hogy szakdolgozatomat a TVSZ 77. § vonatkozó 

szabályai szerint és annak betartásával portfólió formában kívánom elkészíteni.  

 

Dátum: …………………   ………………………………….. 

           a hallgató aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A nyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni és leadni a Tanulmányi Osztályon a 

szakdolgozati témabejelentő lap leadásával megegyező határidőig. 

 

 

 

A nyilatkozat beérkezett: ………………………………………… 
       dátum 

Átvette: ………………………………………………………….. 
     TO aláírás 

Legkorábban záróvizsgázhat: 20……….        tavaszi/téli vizsgaidőszakban 
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2. sz. Melléklet 

Műhelymunka értékelő űrlap  

(témavezető tölti ki) 

 

Szerző:  
 

Témavezető: 
 

Cím: 
 

Műhelymunka típusa: 

Rész / Teljes (aláhúzandó) 

Érdemjegy:                / 

betűvel/számmal 

 

 

A rész-műhelymunka rövid értékelése: 

(Összefoglaló vélemény arról, hogy végezte a hallgató a kutatási, gyakorlati feladatát.) 

 

 

 

 

 

 

A teljes műhelymunka értékelése: 

(Témaválasztás, szakirodalmi alapok, hipotézisek, módszerek, eredmények, következtetések 

értékelése. Az elért legfontosabb eredményeket és az esetleges hiányosságokat tömören, a további 

szakmai fejlődést célul tűzve fogalmazza meg.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 20....... év .................. hó ......... nap 

 

 

 …………………………………….. 

 Témavezető aláírása  


