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INTERDISZCIPLINÁRIS CSALÁDTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK, TÉMAKÖRÖK ÉS SZAKIRODALMI LISTA 

 
Az interdiszciplináris családtudományi mesterképzésen a felvételi beszélgetés legalább két főből álló felvételi 

bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, motivációját vizsgálja. A bizottság 

legalább egy tagja az SE oktatója. A másik bizottsági tag lehet a képzés külsős oktatója is. 

Felvételi időszak: 2021. május 3-26. között előre meghatározott napokon. 

A felvételi időtartama: 30-60 perc 

Felvételire felkészülni szükséges: szakirodalmi lista és témakörök alapján (ld. lejjebb). 

A jelentkezők felvételi bizottságokhoz való beosztása a felvételi napjának reggelén, nyilvános sorsolással történik. 

Az interdiszciplináris családtudományi mesterképzésen a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 50 

pontos rendszerben kell értékelni: 

a) a felvételi beszélgetésen maximum 44 pontot, 

c) legfeljebb 5 többletpontot 

d) előnyben részesítésért járó kötelező többletpontot (max 1.) 

szerezhet. 

Az interdiszciplináris családtudományi mesterképzésen a meghatározott 50 ponton belül a jelentkezőnek 

többletpontként 

a) államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 1 pontot, 

b) második idegen nyelvből legalább középfokú államilag elismert B típusú nyelvvizsgáért 1 pont, 

c) OTDK 1-3. helyezésért 3 pontot, 

e) szakmai publikációkért1-3 pontot kap a felvételiző. 

f) Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont): 

 hátrányos helyzet 
 halmozottan hátrányos helyzet 
 fogyatékosság 
 gyermekgondozás. 

 

A felvételi beszélgetésen a jelentkező bemutatja szakmai életútját és jelentkezési motivációját, illetve a megadott 

témakörök közül a felvételi bizottság tagjai által választott témával kapcsolatban ismerteti gondolatait. A felvételi 

beszélgetésre felkészüléshez rendelkezésre áll egy előre megadott szakirodalom-lista (ld. lejjebb). A felvételi 
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szempontja annak feltérképezése, hogy a felvételiző hogyan gondolkodik az alábbi kérdéskörökről olvasmányai és 

tapasztalatai alapján. Mit gondol, milyen kihívások, dilemmák vetődnek ma fel a témakör kapcsán, és ezekre milyen 

egyéni, családi és társadalmi válaszokat ismer, tapasztal. 

Témakörök: 

 Család-és háztartásszerkezeti változások a rendszerváltás óta 
 Női és férfi szerepek a mai magyar társadalomban  
 Párkapcsolati formák és változásaik 
 Termékenységi trendek 
 Az idősödés, idősek és a család 

A felvételi beszélgetés során maximálisan 44 pont szerezhető az alábbi értékelési szempontok alapján: 

 a jelentkező motivációja, céljai a mesterképzéssel; 
 a szakmai életút, a diploma, a szakmai tapasztalatok, és a jelenlegi munkahely illeszkedése a képzési 

célokhoz; 
 tájékozottság és széles látókör: a család és társadalom működési törvényszerűségeinek, jelenkori 

kihívásainak, dilemmáinak ismerete az adott téma vonatkozásában; 
 kutatási érdeklődés, készség; 
 összefüggések meglátásának képessége; 
 rendszerszemléletű gondolkodásmód; 
 rugalmasság szempontváltás tekintetében; 

kritikai visszajelzések fogadására való készség; 
 kommunikációs és reflexiós készség. 

Az interjú során a felvételi bizottság tagjai a megadott szakmai értékelési szempontok mentén a pontszámokat 

konszenzusos döntéssel adják.  

Felvételi jelentkezéshez csatolandó intézmény által előírt dokumentumok a szakmai önéletrajz és a motivációs 

levél (ld. felvi.hu). 
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Mindenkinek sikeres felkészülést, eredményes felvételit kívánunk! 

Mentálhigiéné Intézet 

 

https://www.tarki.hu/sites/default/files/2020-10/146_170_Kapitany_Murinko_web_0.pdf
https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2722
https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2722
https://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografia/article/view/2722/2608
https://szociologia.hu/dynamic/murinko_67_101old.pdf
https://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/article/view/2734/2647

