FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014
A BME Pszichológia mesterszak felvételi követelményei a Munka- és
szervezetpszichológia szakirány nappali és levelező képzésére és a Kognitív pszichológia
szakirány nappali képzésére
A Pszichológia mesterképzési szak két választható szakirányból áll (Munka- és
szervezetpszichológia és Kognitív pszichológia szakiránya), de a felvételi vizsga közös.
A felvételi írásbeli (20 pont) és szóbeli (25 pont) vizsgából áll. A pályázónak az írásbeli
vizsgára egy előzetesen elkészített referencia munkát kell beküldeni, amely dolgozat
készülhet személyiségpszichológiából, szociálpszichológiából, kognitív pszichológiából,
munka- és szervezetpszichológiából. A pályázónak az általa kiválasztott szakterületen belül
egy empirikus vizsgálatot kell bemutatnia, az eredményeket feldolgoznia, értelmeznie és
ennek megfelelő szakirodalmi háttérbe rendeznie.
A referencia munka elkészítésének kritériumai:
A referencia munka maximum 10 oldal legyen, ezen felül/plusz a mellékletek, és az egy
oldalas összefoglaló. A dolgozatot Times New Roman betűtípussal, 12 betűnagysággal, 2,5
margókkal és 1,5 sortávolsággal kell elkészíteni.
A dolgozatokat 2015. május 18-ig kell feltölteni.
A szóbeli vizsgára a pályázónak egy portfóliót kell elkészítenie, amelyben ismerteti a
szakiránynak megfelelő szakmai alkalmasságát, rátermettségét és ismerteti miért az adott
szakirányra szeretne jelentkezni.
Formai elvárás:
A portfólió maximum 2 oldalas lehet.
Javaslatok a portfólió elkészítéséhez:








Hivatkozás (miért ide pályázik, a jelentkezés indoklása);
Tanulmányok összefoglalása (a felvétel elnyeréséhez szükséges tapasztalatok,
tanulmányok, egyéb, elért eredmények közlése);
Motiváció, célok meghatározása (miért ezt a szakterületet választotta, miért áll közel
hozzá, milyen jövőbe mutató, szakmai/karriercéljai vannak, mit vár a képzéstől és
önmagától);
Önjellemzés (milyen embernek tartja magát, milyennek tartják mások, milyen
tulajdonságok, képességek/kompetenciák mentén tartja magát alkalmasnak a választott
szakma műveléséhez);
Egyéb tevékenységek (milyen önkéntes munkákban vett részt, szabadidős
tevékenység, sport, munkatapasztalat említése, amiért egyébként nem járna
többletpont).
A felvételi vizsgán a bizottság értékeli a jelölt referenciamunka bemutatását
(szakirodalmi tájékozottság, a vizsgálat kidolgozottsága, az eredmények megfelelő
módszertani feldolgozottsága, az összefüggések bemutatása és az eredmények
gyakorlati használhatósága), valamint a motivációját, szakmai alkalmasságát.

A felvételi vizsga ideje: 2015. június 15-16-17.
A felvételi bizottság adja meg a többletpontokat a szakmai gyakorlatról és a kutatás,
publikációról. Ezért kérjük, hogy a szóbeli felvételire hozza magával 1) Igazolólap a
szakmai gyakorlatról; 2) Nyomtatásban és/vagy elektronikusan megjelent
publikációjának fénymásolatát, és/vagy nyomtatott verzióját.
A felvételi vizsga helyszíne: Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1117 Budapest, Magyar
tudósok körútja 2. Q épület A szárny I. emelet 112.
További információ:
Munka- és szervezetpszichológia szakirány:
Püski Judit
Tel: 463-2654
E-mail: workmaster@erg.bme.hu
Kognitív pszichológia szakirány:
Tel: 463-3734
E-mail: psymaster@cogsci.bme.hu

