
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

1.2 Kar  Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

1.3  Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 

1.4 Szakterület Pszichológia 

1.5 Képzési szint Alapképzés (Licensz) 

1.6 Szak / Képesítés Pszichológia – magyar nyelven 

Pszichológus/ Képesítés kód: L060080010 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Pszichopatológia II (Klinikai pszichológia és pszichoterápia II) 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr.Vargha Jenő László, adjunktus 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr.Vargha Jenő László, adjunktus 

2.4 Tanulmányi év III 2.5 Félév VI 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy típusa Alap (Fő) 

kötelező 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 48 melyből: 3.5 előadás 24 3.6 szeminárium/labor 24 

A tanulmányi idő elosztása: 108 óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 30 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepenvaló további tájékozódás 30 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 26 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 20 

Vizsgák 2 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 108 

3.8 A félév össz-óraszáma 156 

3.9 Kreditszám 6 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  Bevezetés a pszihológiábaI, II 

 Bevezetés az idegtudományokba  

 Egészségpszihológia  

 Pszichodiagnózis 

 Klinikai pszihológia és pszichoterápia I,  

4.2 Kompetenciabeli  A pszichológia alapfogalmainak ismerete és az ezekkel való műveletek 

végzésének képessége  

 A pszichopatológia alapfogalmainak ismerete és az ezekkel való műveletek 

végzésének képessége  

 Elméleti és gyakorlati ismeretek a pszichodiagnózis tárgyköréből 

 



5. Feltételek (ha vannak) 

 

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 C.3. A válság- és problémahelyzetek kiértékelésének és megértésének, a hatékony megoldások 

azonosításának és alkalmazásának képessége  

C.5. A terápiás beavatkozások megtervezésének és alkalmazásának képessége 

C.6.A terápiás kapcsolat/szövetség kialakításának képessége  

C.7. A hatékony terápiás kommunikáció képessége 
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 A szakmai feladatok elvégzésének képessége, a deontológiai tiszteletben tartásának körülményei 

közepette  

 A hatékony szakmai tevékenység eljárásainak alkalmazása az adott szervezési feltételek 

körülményei közepette  

 A folytonos képzés iránti szükségletek önértékelésének képessége, annak érdekében, hogy a 

szakmai kompetenciáknak a szociális körülmények dinamikájához való alkalmazkodása biztosítva 

legyen 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 Előadóterem, PC, videoprojektor 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 Szemináriumi terem, feladatlapok,  PC, videoprojektor   

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 

● A klinikai pszichológia és pszichoterúpia területén belül 

felhasználásra kerülő általános konceptuális keretek, elméleti 
modellek és kutatási eredmények ismerete. 

● Az aktuális kutatási eredmények integrálásának képessége a 

klinikai gondolkodásba és gyakorlatba 

● A pszichoterápiák valamilyen empirikusan megalapozott formája 
művelésének képessége 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 
 
 

 
 

 
 

● Az egészséges és a zavart emberi viselkedés és 

magatartásváltoztatás tudományos magyarázatának elmélyült ismerete 

● Az elméleti ismeretek alkalmazása a klinikai gyakorlatban a 
pszichológiai problémák mögött meghúzódó pszichés 
mechanizmusok megértése és befolyásolása céljából 

●A klinikai munka hatékonyságára vonatkozó tudományos kutatások 

eredményeinek ismerete  

●A klinikai pszichodiagnosztikai munkában bevethető sztenderdizált 
mérőeszközök (képességfelmérő- és személyiségtesztek, értékelő- és 



 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A pszichoterápiák meghatározása és általános 

jellemzése 

PP bemutató, video-

vetítés, csoportos 
megbeszélés 

 

2. A pszichoterápiák tudományos megalapozása PP bemutató, szöveg-
elemzés, csoportos 
megbeszélés 

 

3. A pszichoterapeuták képzése. A pszichoterápiák 

osztályozása 

PP bemutató, szöveg-

elemzés, csoportos 
megbeszélés 

 

4. A pszichoterápiák stratégiai megközelítése. Az 
integratív szemlélet 

PP bemutató, szöveg-
elemzés, csoportos 

megbeszélés 

 

5. A (közös) pszichoterápiás hatótényezők PP bemutató, szöveg-
elemzés, csoportos 
megbeszélés 

 

6. A pszichoterápiás kapcsolat (szövetség) PP bemutató, video-

vetítés, csoportos 
megbeszélés 

 

7. Az empátia terápiás jelentősége. Az empátiás 

kommunikáció összetevői 

PP bemutató, video-

vetítés, csoportos 
megbeszélés 

 

8. A feltétel nélküli elfogadás és a kommunikációs gátak PP bemutató, páros 
gyakorlatok, csopor-tos 
megbeszélés 

 

9. A terapeuta kongruenciája PP bemutató, páros 
gyakorlatok, csopor-tos 
megbeszélés 

 

10. Az áttételes viszony a pszichoterápiában PP bemutató video-

vetítés, páros gyakor-
latok, csoportos meg-

beszélés 

 

11. A viszontáttétel PP bemutató, szöveg-
elemzés, csoportos 
megbeszélés 

 

12. A projektív identifikáció PP bemutató, szöveg-
elemzés, csoportos 

 

önértékelő skálák stb) ismerete és alkalmazásának képessége 

●A klinikai interjú alkalmazásának képessége 

●A klinikai eestmegfogalmazások kidolgozásának képessége 

●A terápiás beavatkozások stratégiájának kidolgozását megalapozó 
elvek ismerete és ezek hatékony alkalmazásának képessége 

●A különböző pszichológiai problémák kezelése esetében bevethető 

empirikusan megalapozott eljárások ismerete és az ezek 
alkalmazásában szerzett jártasságok 

●A terápiás, ill. tanácsadási beavatkozások hatékonysága 

felmérésének képessége 



megbeszélés 

Irodalom 
Carey, T.A., Mansell, W., Tai, S.J. (2015). Principles-based counselling and psychotherapy: a method of  levels 

approach.  New York, NY. Routledge. 

Corey, G. (2013). Case Approach to Counseling and Psychotherapy. Eighth Edition. Belmont, CA. Brooks /Cole, Cengage 

Learning. 

Cornelius-White, J.H.D., Motschnig-Pitrik, R., Lux, M., Eds. (2013). Interdisciplinary Handbook of the Person-Centered 

Approach Research and Theory. New York. Springer Science+Business Media.  

Dafinoiu, I., Vargha, J.L. (2005): Psihoterapii scurte: strategii, metode, tehnici. Iaşi. Polirom. 

Fisher, J.E., O’Donohue, W.T., Eds.(2006), Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy. New York: Springer 

Frank, R.I., Davidson, J.  (2014). The Transdiagnostic Road Map to Case Formulation and Treatment Pl anning. Oakland, CA. 

New Harbinger Publications. 

 

Gilbert, P., Leahy, R.L. (2007). The therapeutic relationship in the cognitive behavioral psychotherapies.  Hove, East Sussex. 

Routledge. 

 

Hojat, M. (2007). Empathy in Patient Care. Antecedents, Development, Measurement, and Outcomes. New York. Springer 

Science+Business Media. 

Jongsma, Jr., A.E., Berghuis. D.J. (2014). The adult psychotherapy progress notes planner. Fifth edition. Hoboken, NJ. John 

Wiley & Sons, Inc. 

L’Abate, L. (2013). Clinical Psychology and Psychotherapy as a Science. An Iconoclastic Perspective. New York. Springer 

Science+Business Media.  

Leahy, R.L., Tirch, D., Napolitano, L.A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: a practitioner’s guide. New York, NY. 

The Guilford Press. 

Levy, R.A., Ablon, J.S., Kächele, H., eds. (2012), Psychodynamic Psychotherapy Research: Evidence-Based Practice and 

Practice-Based Evidence. New York. Springer Science+Business Media. 

Nathan, P.E., Gorman, J.M., eds. (2015). A guide to treatments that work. Fourth edition. New York, NY. Oxford University Press. 

 

Norcross, J.C., ed. (2011). Psychotherapy Relationships That Work. Evidence-Based Responsiveness. 2nd edition. New York. 

Oxford University Press, Inc. 

 

Norcross, J.C., Goldfried, M.R. eds. (2005). Handbook of psychotherapy integration. Second Edition. New York. Oxford 

University Press, Inc. 

Rimondini, M., ed. (2011), Communication in Cognitive Behavioral Therapy. New York. Springer Science+Business Media, LLC 

Short, F., Thomas, P. (2015). Core approaches in counselling and psychotherapy. New York, NY. Routledge. 

Scott, J., Boylan, J.C., Jungers. C.M. (2015). Practicum and internship: textbook and resource guide for counseling and 

psychotherapy. Fifth edition. New York, NY. Routledge. 

Summers, R.F., Barber, J.P., eds. (2010). Psychodynamic therapy: a guide to evidence-based practice. New York, NY. The 

Guilford Press. 

Tirch, D., Schoendorff, B., Silberstein, L. (2014). The ACT Practitioner's Guide to the Science of Compassion: Tools for 

Fostering Psychological Flexibility. Oakland, CA. New Harbinger Publications, Inc. 

van Deth, R. (2013). Psychotherapy A critical guide. Houten. Bohn Stafleu van Loghum, part of Springer Media. 

Wampold, B.E., Imel, Z.E. (2015). The great psychotherapy debate: the evidence  for what makes psychotherapy work. Second 

edition. New York, NY. Routledge. 

 

Weiner, I.B., Robert F. Bornstein, R.F. (2009). Principles of psychotherapy: promoting evidence-based psychodynamic practice. 

Hoboken, NJ. John Wiley & Sons, Inc. 

Wood, A.M., Johnson, J. (2016). The Wiley Handbook of Positive Clinical  Psychology .Chichester. John Wiley & Sons, Inc. 

 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Önismeret – tanácsadás – pszichoterápia: elméleti keretek. A 

pszichoterápia és a pszichiátriai kezelés viszonya.  

Csoportos megbeszélés.   

2. A pszichoterápiák megalapozása. Empirikusan alátámasztott 

kezelések és valószínűleg hatékony kezelések.  

Bemutatók és csoportos 

megbeszélés.  

 

3. Értékek és előítéletek a mentális zavarokkal, valamint a 

pszichoterápiával szemben  

.Kiscsoportos munka és 
megbeszélés. 

 

4. Fő irányzatok a pszichoterápiában. Alapvető értékek és elvek.  Kiscsoportos munka és 
megbeszélés. 

 

5. A pszichoterápiás célok megfogalmazása.  Konceptualizálás, 
kiscsoportos munka és 
megbeszélés. 

 

6. Közös és sajátos tényezők a pszichoterápiában.  Kiscsoportos munka és  



megbeszélés. 

7. A terápiás kacsolat alapvető elemei Szerepjáték és 
megbeszélés. 

 

8. Alapvető készségek a pszichoterápiában: az empátiás validálás.  Szerepjáték és 
megbeszélés. 

 

9. Az empátiás visszatükrözés verbális és nem-verbális vonatkozásai.  Szerepjáték és csoportos 

megbeszélés. 

 

10. Elfogadó és elutasító üzenetek. Én-közlések és te-közlések.  Szerepjáték és 
megbeszélés. 

 

11. Alapkészségek a pszichoterápiában: a hitelesség.  

 

Szerepjáték és csoportos 
megbeszélés. 

 

12. Az áttétel  jelensége Kiscsoportos munka és 

frontális megbeszélés. 

 

13. A viszontáttétel megkülönböztetett megközelítései.  Kiscsoportos munka és 
frontális megbeszélés. 

 

14. A projektív identifikáció felismerése és felhasználásának 

lehetőségei 

. Kiscsoportos munka és 

frontális megbeszélés. 

 

 Irodalom  

 
Egan, G. (1990): Exercises in Helping Skills, Pacific Grove. Books Cole Publ. Co. 
 
Gillon, E. (2007). Person-Centred Counselling Psychology. An Introduction. London. SAGE Publications Ltd. 
 
Greenberg, L.S. (2015). Emotion-focused therapy: coaching clients to work through their feelings. Second edition. 
Washington, DC. The American Psychological Association. 
 
Magnuson, S., Norem, K. (2014). Essential Counseling Skills: Practice and Application Guide. New York.  SAGE 
Publications Ltd.   
 
Molnos, A. (1997)..Az idő kérdése. A rövid lélekelemző kezelés lényege, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 

Nelson-Jones, R. (2013). Practical Counselling and Helping Skills. Text and Activities for the Lifeskills Counselling 

Model. Sixth Edition. New York.  SAGE Publications Ltd.   

 
O’Hanlon, W. H., Bertolino, B. (2012). The therapist’s notebook on positive psychology : activities, exercises, and 
handouts. New York. Routledge. Taylor & Francis Group. 

Rogers, C.R. (2003). Valakivé válni. A személyiség születése. Budapest, Edge 2000. 

 
Tolan, J. (2012). Skills in Person-Centred Counselling & Psychotherapy. Second Edition. New York.  SAGE 
Publications Ltd.   
 
Tringer, L. (2007). A gyógyító beszélgetés. Budapest. SOTE. 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică ( www.alegericpr.ro) şi al Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele 

metodologice de aplicare a Legii 213/2004 

 Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 

 Clasificarea Ocupaţiilor din România (http://www.mmuncii.ro/)  

 European Association for Psychotherapy (http://www.europsyche.org) 
     ●   European Federation of Psychologists Associations (http://www.efpa.eu/) 

 

https://www.alegericpr.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.efpa.eu/


10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 
jegyben 

10.4 Előadás  Elsajátított elméleti 
ismeretek minősége és 
mennyisége 

Vizsgák 50% 

10.5 Szeminárium / Labor Bevonódás páros és kis-
csoportos gyakorlatokba 
Gyakorlati jártasságok 
szintje 

Résztvétel páros és 
kiscsoportos gyakorlatokban  
 

20% 

Hangfelvételen rögzített 
interjú minősége 
Irásbeli beszámoló minősége 

Személyközpontú interjú 
készítése  
Irásbeli beszámoló 
megszerkesztése 

30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a kongruncia érvényre juttatása elveinek és módozatainak 

elsajátítása 
 Az áttétel négy háromszög modelljének alkalmazása a terápiás párbeszéd elemzésében 
 Empátiásan orientált beszélgetésről készített hangfelvétel átiratának kielemzése megadott 

szempontok alapján 
A végső jegy legnagyobb hányadát a vizsgaidőszakban megtartandó írásbeli vizsga jelenti. Az 

írásbeli vizsgán a tételsorból két tételt húznak a diákok, melyeket a rendelkezésre álló 2 óra alatt tetszőleges 
sorrendben kidolgoznak. A javítás javítókulcs alapján történik. A diák az írásbeli vizsga jegyét a 
kifüggesztés utáni 48 órában fellebbezheti. Az intézet titkárságán leadott kérvényben indokolnia kell a 

dolgozat újrajavításának igényét. A végső jegybe az írásbeli vizsga újrajavítás utáni értékelését számoljuk.  
Ha a félévi írásbeli vizsgán a hallgató nem kapja meg az átmenő jegyet (5,00), akkor nem megy át a 

vizsgán, még akkor sem, ha a 10.5 pontban megjelölt előírásoknak eleget tett 

Az óralátogatási kötelezettségeket  (min. 85%) elmulasztó nappali tagozatos hallgató vizsgáról való 
kizárását vonja maga után. A gyakorlati órák  (laboratórium, gyakorlat, projekt stb.) esetében az igazolt vagy 

igazolatlan hiányzások maximális hányada az összóraszám legfeljebb 15%-a lehet (14 jelenlétből jelenlétből 
max. 3-szor lehet hiányozni).   

A távoktatásos hallgatók kontaktórákon való részvétele kötelező, ez a vizsgára való jelentkezés 

előfeltétele.  
A gyakorlati dolgozat(ok) leadása és bemutatása kötelező, kizáró jellegű, a vizsgára való jelentkezés 

előfeltétele. 
A plagizált, másolt, egyező félévi dolgozatok leadása esetén, illetve a vizsgázás közben történő 

együttműködés, másolás esetén, a hallgató (mindegyik érintett fél) 1-es osztályzatot kap. A vizsgák alatti 

csalás a hallgató egyetemről való kizárását vonja maga után.   
A félév közbeni feladatok vizsgaidőszakban, pótvizsgaidőszakban és pót-pótvizsga időszakban 

nem pótolhatóak. 

Azoknak a hallgatóknak, akik nyílt szesszióra, pótvizsgára, jegyemelésre vagy pót-pótvizsgára jelentkeznek, 
minden tantárgyi követelménynek (jelenlét, parciális, feladatok, projektek stb.) eleget kell tenniük. 

 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2020.04.15        Dr. Vargha Jenő László adjunktus 

    

        Intézeti jóv..áhagyás dátuma 
                  2020.04.17.                                         Intézetigazgató 

dr. Kiss Szidónia docens 
 


