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EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ SZAKPSZICHOLÓGUS
szakirányú továbbképzési szak
A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma: OH-FRKP/18041-1/2007
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Egészségfejlesztő szakpszichológus
A képzés célja: olyan szakirányú ismeretek nyújtása, amelynek révén a képzést végzettek
pszichológia ismereteiket képesek alkalmazni az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés
különböző színterein. A szűkebb értelemben vett egészségügyi tevékenység és az
egészségpszichológia felsőfokú oktatása mellett az egészségfejlesztő szakpszichológus alkalmas a
vezetői feladatok ellátására az oktatásügy, a munkaügy, a közigazgatás és a média világában.
A jelentkezés feltétele: Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben), MA
szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsőoktatási rendszerben)
A képzés felépítése: A képzésben megkülönböztetünk alapozó és specializációs szakaszt. Az
alapozó szakasz mindenki számára kötelező, majd ezt követően a képzésen résztvevők három
specializáció közül választhatnak, mégpedig az Egészségmegőrzés és egészségfejlesztés, az
Életminőség javítása, valamint Katasztrófa krízis prevenció és utógondozás. Az egyes
specializációk csak elegendő számú jelentkezők esetében indulnak.
Alkalmazási területek: Az egészségfejlesztő szakpszichológus végzettsége alapján
felkészültséggel rendelkezik az egészségügy területén jelentkező alábbi pszichológiai feladatok önálló
végzésére:
-

-

Egészségfejlesztést szolgáló szociális és fizikai környezet kialakításának elősegítése;
A primer, a szekunder és tercier prevenciót szolgáló edukációs programok
tematikáinak kidolgozása és a programok vezetése, illetve a módszerek oktatása.
Az akut, a krónikus és a terminális betegségekkel járó lelki válságok és problémák
eredményes kezelése; a betegségekkel való megküzdés elősegítése.
Az orvos—beteg kapcsolat fejlesztése, támogatása, a gyógyító személyzet
kommunikációjának
fejlesztése
és
az
instrukció-követés/megegyezés
(compliance/adherence) pszichológiai feltételeinek megteremtése.
A gyógyító személyzet stresszkezelő-képességének fejlesztése, kiégésük megelőzése.
Önsegítő betegcsoportok, öngyógyító közösségek munkájának támogatása.

Az egészségfejlesztő szakpszichológus szaktudása alkalmazható továbbá az egészségügyi
dolgozók pszichológiai képzésében, a felsőoktatásban az egészségpszichológiai programok
vezetésében és az egészségpszichológia tantárgyainak oktatásában is.
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A szűkebb értelemben vett egészségügyi tevékenység és az egészségpszichológia felsőfokú
oktatása mellett az egészségfejlesztő szakpszichológus alkalmas a vezetői feladatok ellátására az
oktatásügy, a munkaügy, a közigazgatás és a média világában az alábbi területeken:
-

az egészséges életmód és az egészséges környezet alakítása;
az egészségmagatartás fejlesztése és/vagy az egészségkárosító magatartás és
szokások leépítése;
a vezetői feladatok ellátása az életmód egészséget szolgáló megreformálására
szakosodott szervezetek élén;
a drogmegelőzés és drogambulanciák;
lelki és fizikai állóképességet fejlesztő intézmények;
a közegészségügy és közjólét fejlesztésére szakosodott hivatalok.

A képzési idő: 4 félév
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120
A szakdolgozat kreditértéke: 10
A költségtérítés díja: a 2011/2012-es tanévben: 152.000 Ft/félév
a 2012/2013-as tanévben: 155.000 Ft/félév
Jelentkezési díj: 7.000 Ft
Képzési napok: havonta 1x 4 nap, szerda-csütörtök-péntek- szombat (egész nap)
Irányszám: 30 < 40

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2012. július 13-ig!
Jelentkezési lap letölthető az ELTE PPK honlapjáról:
http://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk
A jelentkezési lap kötelező mellékletei: oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz
Jelentkezési díj befizetéséhez csekk, számla kizárólag az alábbi ímél címen igényelhető:
tovabbkepzes@pk.elte.hu
Jelentkezés benyújtása és munkatársaink elérhetőségei:
ELTE Pedagogikum Központ
Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály
Doktori és Továbbképzési Osztály
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Ímél: tovabbkepzes@pk.elte.hu, h.nagy.anna@ppk.elte.hu
Tel.: (1)461-4500/3822, 3467, 3856

