
„Integrált szülő-csecsemő konzultáció”  

szakirányú továbbképzési szak 

 

Képzési és kimeneti követelmények  

(KKK) 

 
I. A szakirányú továbbképzés neve: integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú 

továbbképzési szak  

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: 
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: OH-FHF/1088-4/2009. 

IV. A létesítő intézmény neve: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye: 
 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 
integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak 

 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 
szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens 

 

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: 
társadalomtudomány képzési terület 

 

4. A felvétel feltétele: 
Legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő képzési területeken: 

bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és 

egészségtudomány, jogi és igazgatási. 

 

5. A képzési idő: 4 félév 

 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, 

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét 

környezetben, tevékenységrendszerben: 
 

A program elvégzésével a hallgatók a következő kompetenciákkal rendelkeznek: 

- a csecsemő- és kisgyermekkorra vonatkozó komplex egészségügyi, pszichológiai, 

pedagógiai, valamint aktuális családszociológiai kérdések ismeretével; 

- az interdiszciplináris képzés – orvos, pszichológus, pedagógus, gyógypeda-gógus, 

gyógytornász, szociális munkás, gyermekjogi szakemberek – az elméleti képzés 

mellett új minőséget hoz létre a gyakorlati tapasztalatok megosztása által, így a 

hallgatók képessé válnak interdiszciplináris megoldások gyakorlati alkalmazására; 

- korszerű ismeretek birtokába kerülnek a csecsemő- és kisgyermekkor testi és lelki 

fejlődésének sajátosságairól, a kötődési kapcsolatok minőségéről kisgyermek és 

felnőtt korban, a szülővé válás folyamatáról és a szülő-csecsemő kapcsolatban 

jelentkező regulációs problematikáról; 

- képesek lesznek a koragyermekkori regulációs zavarok – viselkedési zavarok – 

időbeni felismerésére, ezirányú intervenciók (tanácsadás, konzultáció) speciális 

alkalmazására, dokumentáció készítésére, valamint az erre a területre kidolgozott, 

speciális interjú készítésére. 



 

Alkalmazási területek, az adott területen meghatározott kompetenciahatárok kereteinek 

betartásával: 

- gyermekrendelések: orvosok, védőnők; 

- bölcsődei csoport, játszócsoport: bölcsődei szakemberek; 

- Nevelési Tanácsadó, pszichológiai rendelések: pszichológusok; 

- Gyermekjóléti Szolgálat: pszichológusok, szociális munkások; 

- Gyámügy, Bíróság: jogi szakemberek. 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 

 
Fejlődéselmélet: 23 kredit 

Kötődéselméleti ismeretek: 14 kredit 

Fejlődés pszichopatológia és korai regulációs zavarok: 15 kredit 

Csecsemő-megfigyelés: 14 kredit 

Szülő-csecsemő konzultáció elmélete és gyakorlata: 34 kredit 

Speciális kurzusok: 10 kredit 

 
9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 

 


