
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)  NAPPALI és TÁVOKTATÁTÁS TAGOZAT 

1.6 Szak / Képesítés Pszichológia – magyar nyelven 

Pszichológus / Képesítés kód: L060080010 
 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Szakmai gyakorlat 4 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve  

2.3 A szemináriumért felelős tanár 
neve 

Dr. Szamosközi István professzor 

2.4 Tanulmányi 
év 

III 6. 
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 előadás - szeminárium/labor 4 

3.4 Tantervben szereplő össz- 
óraszám 

48 Melyből előadás -  
szeminárium/labor 

48 

A tanulmányi idő elosztása: 24 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 5 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 10 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 5 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 2 

Vizsgák 2 

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

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 24  

3.8 A félév össz-óraszáma 72 

3.9 Kreditszám 3 
 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 
4.1 Tantervi  

4.2 Kompetenciabeli  

 

 

5. Feltételek (ha vannak) 
 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

Az előadásokon való aktív részvételnek előfeltétele, az egyes témákhoz 
megadott könyvészet elolvasása. 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

. 



8.1 Előadás Didaktikai 
módszerek 

Megjegyzések 

1.      A kommentált könyvészet fogalma, strukturája,      
kidolgozásának eljárásai 

Előadás, minta 
bemutatása és 
elemzése 

Conceptul, structura și 

metodele bibliografei 
comentate 

2.     Szakirodalom szintézis és a szisztematikus 
szakirodalmi elemzés.  

Előadás, minta 
bemutatása és 
elemzése 

Sinteza bibiliografiei de 
specialitate și analiză 
sistematica a bibliografiei 

3.     A metaanalizis.  Előadás  
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6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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C.1. A kisérleti adatokra alapozott pszichológia szakterületére vonatkozó fogalmak megértése 
és alkalmazása 

 

C.2. Pszichológiai kutatások kiértékelése és értelmezése 
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        A deontológiai szabályoknak megfelelő tevékenység kifejtése 
 

 A hatékony munkamódszerek alkalmazása egy multi-diszciplináris csoportban, 
különböző hierarchiai szinteken 

 

 Az önfejlesztési szükségletek felülvizsgálata a kontextus által megkövetelt 
állandó szakmai továbbképzés érdekében 

 
 

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

7.1 A tantárgy 
általános 
célkitűzése 

1. A kisérleti pszichológia alapfogalmainak, elveinek és módszereinek 

ismerete, megértése, alkalmazása 
 
2. Az alapismeretek alkalmazása a területhez tartozó különböző típusú 
fogalmak, helyzetek, folyamatok, projektek stb. magyarázatára és 

értelmezésére 
 

7.2 A tantárgy 
sajátos célkitűzései 

 

    A területre vonatkozó szaknyelvnek megfelelően alkalmazni az elveket, 
elméleteket és alapvető módszereket 

 

    A pszichológiai tudományok alaptulajdonságainak, főbb paradigmáinak és a 
módszertani irányzatoknak a leírása) 

 
    A kritikai gondolkodás kialakítása a pszichológia területéhez tartozó kutatások 

kiértékelésében 

 

 

8. A tantárgy tartalma



 

4  A metaanalizis kidolgozásának alapvető 
kritériumai 
 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

Criteriile de bază ale 

elaborării metaanalizei 

5 A pszichológiára szakosodaott 
adatbázisok. A szakirodalom keresésének 
eljárásai. 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

Baze de date specializate 
în domeniul psihologiei. 
Metodele de căutare a 
bibliografiei de 
specialitate 

6. A meta analízisben alkalmazorr PRISMA 
szabályok 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

 Regulie PRISMA 

utilizate în metaanaliză 

7  A meta analizis statisztikai mutatói. 
Értelmezés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

 Indiciile statistice ale 

metaanalizei. Explicitare 

 

 

 

 

  

8. Egy kisérleti tanulmány strukturája. APA 
normák 
  

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

Structura unui studiu de 

experimental. Norme 

APA 

 

 

9. Az irodalom jegyzék összeállításának 
szabályai. APA normák 

 
 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

Regulile de întocmire a 
notei bibliografice. 
Norme APA 

10 A kisérleti adatok bemutatásának és 
közlésének szabályai. 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

Regulile prezentării și 
publicării datelor 

experimentale 

11    Egy kísérleti kutatás megszervezésének 
szabályai. 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

Regulile planificării unei 
cercetări experimentale 

12.  Szakfolyoiratban közlésre kerülő 
tanulmány előkészítésének szabályai. 

Előadás, minta bemutatása 
és elemzése 

Regulile de întcmire ale 
articolelor publicate în 
reviste de specialitate 

 
Könyvészet 
 

Card, N.A.(2012) Applied meta-analysis for social science research. Guilford, New York 
Cooper,H.(2016) Research synthesis and meta-analysis: A step-by-step approach, Thousand  

Oaks, CA: Sage 
Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics: Effect sizes, Confidence intervals, 

and Meta-Analysis. Routledge, Taylor& 

Francis, New York 
 

Lipsey,M., Wilson,D. (2001) Practical meta-analysis. Thousand Oaks, CA: Sage 
 

  

  



  

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

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

 
10. Értékelés 

 

 

Kitöltés dátuma                                   Gyakorlat felelős 

     2020.04.15                                                                  Dr. Szamosközi István professzor 

        

        Intézeti jóváhagyás dátuma 

                  2020.04.17.                                         Intézetigazgató 
dr. Kiss Szidónia docens 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési 
kritériumok 

10.2 Értékelési 
módszerek 

10.3 Aránya a végső 
jegyben 

10.4 Előadás Szóbeli vizsga Kizáró jellegű, min. átmenő 
jegy (5,00) 

25% 

Írásbeli vizsga Kizáró jellegű, min. átmenő 
jegy (5,00) 

25% 

10.5 Szeminárium / Labor Zárthelyi (Időszakos 
felmérés) 

 20% 

Projekt  10% 

Zárthelyi (Időszakos 
felmérés) 

 20% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

     A félév végi sikeres vizsga előfeltétele a végső jegy kiszámításának, a szemináriumi és évközi 
tevékenységek beszámítása érdekében a hallgatónak mind az írásbeli vizsgán, mind pedig a szóbeli 
vizsgán min. 5-ös átmenő jegyet kell elérnie. 

 
     Megengedett hiányzások száma 3 alkalom, ennek túlhaladása a vizsgáról való kizárást eredményezi. 

 Romániai Pszichológusok Társaságának Deontológiai Kódjának és előírásainak, törvényének megfelel 
(Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică (www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele metodologice de 

aplicare a Legii 213/2004) 

 A felsőoktatási foglalkoztatások-szakmák nyilvántartásának megfelel (Registrul Naţional al Calificărilor 
din Învăţământul Superior)(http://www.rncis.ro) 

 Romániai szakmák besorolásának megfelel (Clasificarea Ocupaţiilor din România 

http://www.mmuncii.ro/ 

http://www.copsi.ro/
http://www.copsi.ro/
http://www.copsi.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.rncis.ro/
http://www.mmuncii.ro/
http://www.mmuncii.ro/


 


