Megszerezhető végzettség: Bachelor of Science (BSc)
Képzési idő: 6 félév (teljes idős képzés*) / 12 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Pszichológia alapképzés hallgatói átfogó elméleti és gyakorlati alaptudást szereznek a biológia, illetve az általános, differenciális, személyiség-, fejlődés- és szociálpszichológia területén. Módszertani és diagnosztikai ismeretek
elsajátítása mellett választhatnak a munka- és szervezetpszichológia, oktatáspszichológia, közösségi és egészségpszichológia modulok közül is. Tanulmányaik szerves része ezenfelül a pszichológiai kutatástörténet és a kutatások
etikai vizsgálata.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni jún. 1. és júl. 31. között lehet a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év
középiskolai nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• érettségi bizonyítvány (2005-ben vagy később érettségizetteknek idegen nyelvből tett emelt szintű
érettségivel) vagy felsőfokú végzettség
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
Az alapképzés során a hallgatók pszichológiai diagnosztikai, tanácsadási, intervenciós és intézkedés-kiértékelési
feladatok ellátására készülnek fel különböző oktatási, gazdasági, közigazgatási, illetve egészségügyi és szociális
szervezeteknél.

Megszerezhető végzettség: Master of Science (MSc)
Képzési idő: 4 félév (teljes idős képzés*) / 8 félév (részidős képzés**)
A szak leírása:
A Pszichológia mesterképzésben résztvevő hallgatók elmélyítik meglévő oktatás-, egészség-, közösségi, munkaés személyzetpszichológiai tudásukat, valamint bővítik módszertani és diagnosztikai ismereteiket az alkalmazott kutatási
módszerek, adatelemzés és kiértékelés, illetve a teszt- és szakvélemény-készítés területén. A klinikai pszichológia nem
tartozik a képzés tárgykörébe, így a szak elvégzése a pszichoterapeuta szakképzésbe való belépésre nem jogosít fel.
A szakra felvehető hallgatók száma: korlátlan
Felvételi követelmények, beiratkozás:
Beiratkozni jún. 1. és júl. 31. között lehet a következő dokumentumokkal:
• német nyelvtudás igazolása (nemzetközileg elfogadott, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga vagy 4 év középiskolai
nyelvtanulás vagy germanisztika szakos végzettség)
• legalább 180 kredites pszichológia alapképzésen szerzett végzettség jó (legalább 2,49-es német rendszer szerinti
osztályzatnak megfelelő) eredménnyel, amennyiben az elvégzett képzés tartalmaz tanegységeket az alábbi
ismeretkörökből (zárójelben az elvárt minimum kreditértékek): fejlődéspszichológia (6), szociálpszichológia (6),
differenciálpszichológia (6), általános, illetve biológiai pszichológia (össz. 15), statisztika és kutatásmódszertan
(össz. 18), diagnosztika és tesztkészítés (össz. 12), gyakorlat (6); valamint a következő területekről többre is kiterjed területenként legalább 12 kredit értékben: munka-, szervezet- és gazdaságpszichológia, oktatáspszichológia,
egészség-/klinikai pszichológia, jogpszichológia, környezet-/közösségi pszichológia.
A fenti felvételi követelmények magyarországi jelentkezőkre vonatkoznak. Az egyéb országokkal kapcsolatos
szabályzásról az egyetem külföldi ügyekért felelős irodája, a Studentisches Auslandsamt tud felvilágosítást adni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A mesterképzésben megszerezhető tudás és kompetenciák elsősorban önálló tanácsadói tevékenységre készítik fel
a hallgatókat vállalatoknál, oktatási intézményeknél vagy politikai területen, de elláthatnak pszichológiai diagnosztikai,
intervenciós és intézkedés-kiértékelési feladatokat is oktatással foglalkozó, gazdasági vagy közigazgatási szervezeteknél,
az egészségügyben, illetve szociális területen. A tevékenységek középpontjában a pszichoszociális jóllét, a szociális konfliktuskezelés, a személyiség- és kompetenciafejlesztés, a pozitív öregedés, illetve az életvezetés javítása és fejlesztése áll.

