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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
GYÓGYPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT  

 
INTEGRÁLT SZÜL Ő-CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓ 

(Hédervári-Heller és Németh) 
óra- és vizsgaterv 

 
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése:  

INTEGRÁLT SZÜL Ő-CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓ 
 

2. A képzés nyelve: magyar 
 
3. Az első meghirdetés tanéve: 2014/15 
 
4. A képzésért felelős oktató:  

dr. Németh Tünde, csecsemő- és gyermekgyógyász, pszichoterapeuta 
(az Országos Gyermekegészségügyi Intézet munkatársa) 

 
5. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó óra és vizsgaterv: 
 

  óraszámok/kredit   

 Elmélet / 
gyakorlat I. II. III. IV. Számonkérés 

módja 

Kötelező / 
kötelezően 
választható 

1. FEJLŐDÉSELMÉLET         

ISZCS-001 
A koragyermekkori fejlődés 
pszichológiai modelljei 

elmélet 10/5    kollokvium kötelező 

ISZCS-002 
A szülővé válás társadalmi és 
pszichológiai aspektusai 

elmélet 5/3    kollokvium kötelező 

ISZCS-003 
A korai fejlődés elméletei, modern 
fejlődéslélektan 

elmélet 15/8    kollokvium kötelező 

ISZCS-004 Pszichoanalitikus fejlődéspszichológia elmélet 10/7    kollokvium kötelező 

2. KÖTŐDÉSELMÉLETI ISMERETEK         

ISZCS-005 Alkalmazott kötődés elmélet elmélet  10/7   kollokvium kötelező 

ISZCS-006 
A kötődés elmélet alkalmazása a 
gyakorlatban 

elmélet   15/7  kollokvium kötelező 

3. FEJLŐDÉS PSZICHOPATHOLÓGIA ÉS 
KORAI REGULÁCIÓS ZAVAROK  

       

ISZCS-007 A korai fejlődés zavarai elmélet  10/7   kollokvium kötelező 

ISZCS-008 
Regulációs zavarok a csecsemő és 
kisgyermekkorban 

elmélet  20/8   kollokvium kötelező 
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4. CSECSEMŐ MEGFIGYELÉS         

ISZCS-009 Csecsemő megfigyelés I. gyakorlat 20/6    gyakorlati jegy kötelező 

ISZCS-010 Csecsemő megfigyelés II. gyakorlat  20/8   gyakorlati jegy kötelező 

5. SZÜLŐ-CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓ 
ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA  

       

ISZCS-011 
Bevezetés a szülő-csecsemő 
konzultációba és terápiás kezelésbe EA 

elmélet   15/7  kollokvium kötelező 

ISZCS-012 
Bevezetés a szülő-csecsemő 
konzultációba és terápiás kezelésbe GY 

gyakorlat   5/2  gyakorlati jegy kötelező 

ISZCS-013 
Szülő-csecsemő konzultáció a 
gyakorlatban I. 

gyakorlat   15/6  gyakorlati jegy kötelező 

ISZCS-014 
Szülő-csecsemő konzultáció a 
gyakorlatban II. 

gyakorlat    15/6 gyakorlati jegy kötelező 

ISZCS-015 
A szülő-csecsemő konzultáció speciális 
esetei 

elmélet    10/5 kollokvium kötelező 

ISZCS-016 
A szülő-csecsemő konzultáció 
gyakorlati alkalmazási területei 

elmélet    10/4 kollokvium kötelező 

ISZCS-017 Esetbemutatás, esetelemzés gyakorlat    15/4 gyakorlati jegy kötelező 

6. SPECIÁLIS KURZUSOK         

ISZCS-018 Elhanyagolás, bántalmazás, trauma elmélet   10/6  kollokvium kötelező 

ISZCS-019 
Prevenciós és intervenciós programok 
itthon és külföldön 

elmélet    10/4 kollokvium kötelező 

7. SZAKDOLGOZAT     0/3 0/7   

Összesen  60/29 70/32 70/29 70/30   

 
7. Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások és szabályok, valamint a 
minőségbiztosítás módja 
 
Az elméleti tanegységek (előadások) kollokviummal (ötfokozatú érdemjeggyel) záródnak, a 
számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások 
tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg. 
A szemináriumok, gyakorlatok (ötfokozatú) gyakorlati jeggyel záródnak, az ellenőrzés lehet 
szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve 
az oktatók határozzák meg. 
 

Számonkérés típusa 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Összesen 
Kollokvium 4 3 3 3 13 
Gyakorlati jegy 1 1 2 2 6 
Szabadon választható (koll 
vagy gyj) 

 1 1 1 3 

Szakdolgozat    1 1 
Záróvizsga    1 1 
Összesen 5 5 6 8 23 
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A záróvizsgára bocsátás feltételei: 
- az óra- és vizsgatervben előírt 120 kredit megszerzése a tanegység-leírásokban 

részletezett tanulmányi és képzési követelmények teljesítésével, 
- szakdolgozat benyújtása. 

 
A szakképzettség megszerzésének (oklevél kiadásának) feltétele: 

- szakdolgozat sikeres megvédése (a szakdolgozat megvédése a záróvizsga részét 
képezi), 

- záróvizsga sikeres teljesítése (a záróvizsgán a továbbképzés résztvevője szóbeli vizsga 
keretében ad számot a képzés során elsajátított kiemelt ismereteiről, megszerzett 
tudásáról). 

 
8. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje 
 
A szakirányú továbbképzés létesítési dokumentációjában meghatározott végzettséggel 
rendelkező hallgatók korábbi tanulmányaik alapján az Ftv. és az ELTE SzMSz HKR 
szabályai szerint kreditátvitelt kérhetnek. Gyakorlati jeggyel záruló tanegység teljesítése alól 
mentesítés nem adható. A kreditátvitel engedélyezése – a benyújtott dokumentumok, a 
tantárgyfelelős és a képzésért felelős oktató javaslata alapján – a Kari Kreditátviteli Bizottság 
illetékessége. 
 
Budapest, 2014. június 6. 
 

Dr. Németh Tünde 
a képzésért felelős oktató s.k. 

csecsemő- és gyermekgyógyász, pszichoterapeuta 


