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1. Ismertesse a pályatervezést és a karriertervezést megalapozó elméleteket, különös 

tekintettel a tervezés folyamat jellegére! (Emelje ki a tervező munka statikus és változékony 

elemeit, különös tekintettel a célmeghatározásra, jellemezze a vertikális és horizontális 

karrierfelfogás előnyeit és hátrányait!) 

 

2. Ismertesse a hazai pályaorientáció rendszerének és tartalmának fejlődését, 

kapcsolódását a nemzetközi tapasztalatokhoz! Emelje ki a nemzetközi intézményekhez és 

szervezetekhez történő kapcsolódás együttműködés jelentőségét (ELGPN, IAEVG, NICE, 

NSZFH, PT, stb.)! 

 

3. Az interkulturális kapcsolatok érvényesítési lehetősége a csoportos tanácsadásban. (A 

multikulturalitás jelentősége a munkavállalási folyamatban, különös tekintettel a 

munkavállalásra. Az öndefiníció gazdagításának esélye multikulturális csoportban.) 

 

4. Az öndefiníció fogalmának meghatározása, különös tekintettel Super és Holland 

elméletére. (Az öndefiníció kialakulásának folyamata, az újrafogalmazás képességének 

fejlesztési lehetőségei a tanácsadási folyamatban.) 

 

5. Az érték alapú csoportos foglalkozások módszertani jellemzése. (A strukturált 

csoportfoglalkozás, az alkalmazott módszerek, a célcsoport igényeinek felmérése, a 

módszerek kiválasztásának szempontjai, etikai feltételek.) 

 

6. A kulcsképességek jelentősége a tanácsadási folyamatban, munkavállalásban és az 

önképzésben. A kulcskompetenciák fogalmának megjelenése az oktatásban, illetve a 

munkaerőpiacon. (A fogalmak definiálása a különböző elméletek alapján. A kompetencia 

alapú képzés és a tanácsadás kapcsolatának elemzése.) 

 

7. Ismertesse a tanácsadás folyamatában a beszélgetés, mint módszer jellemzőit! Térjen 

ki a kommunikációs elméletek és a beszélgetés vezetés összefüggéseire! (A beszélgetés 

vezetés típusai, a kommunikációs eszközök. Az IKT megjelenése, mint a beszélgetést 

módosító tartalom.) 

 

8. Az esélyegyenlőség biztosításának lehetősége a tanácsadási folyamatban, különös 

tekintettel az információnyújtásra. (Az információ szerepe a munka világába történő 

beilleszkedésben, esélyegyenlőségi törvény nyújtotta lehetőségek, hátrányos helyzetű 

csoportok jellemzése.) 

 

9. Az esélyegyenlőség fogalmának értelmezése és törvényi feltételei. Az esélyegyenlőség 

biztosításának lehetőségei a tanácsadási munkában és a szervezetekben. (Az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság működése, a társadalmi felelősségvállalás fogalma és szerepe /CSR/, a 

CSR és az esélyegyenlőség kapcsolata.) 

 



 

10. A felnőttképzés jelentősége az életpálya alakulásában, különös tekintettel a munkaerő-

piaci igényekre. (A vonatkozó jogszabályok ismertetése, a tanulási sajátosságok jellemzése a 

felnőttkorban, a képzés választáshoz kapcsolódó tanácsadói tevékenységek.) 

 

11. Az egyéni és társadalmi érdekek összeegyeztetésének lehetősége a tanácsadási 

munkában, különös tekintettel a foglalkoztatáspolitika nyújtotta lehetőségekre. (Az 

oktatáspolitika és a munkaerőpiac főbb tendenciáinak bemutatása, kiemelve a kapcsolódási 

pontokat a tanácsadói tevékenységhez.) 

 

12. A pályaismeret, mint a munka-pályatanácsadást meghatározó speciális tudás. A 

munkamegosztás kialakulásának történeti összefüggései, a pályák osztályozásának 

jelentősége. (A pályák megismerésének lehetőségei a tanácsadásban, a pályaelemzés 

jelentősége a munkakörök meghatározásakor, különös tekintettel a szervezet sajátosságaira.) 

 

13. Az életpálya szemlélet jelentősége, különös tekintettel a pályaérettség fogalmának 

változásaira. (Elemezze a pályaválasztást és a pályafejlődést meghatározó elméletek 

különbségeit és azonosságait, nemzetközi és hazai szerzők munkái alapján – Ginsberg, Super, 

Csirszka, Rókusfalvy, Kenderfi.) 

 

14. Az ember-pálya megfelelés pszichológiai alapjai kiemelten az érték, mint 

személyiségjellemző elemzésére. (Az érték pszichológiai összetevői, elfogadott érték 

tartalmak. A változás fejlődés jelentősége az értékek alakulásában, különös tekintettel a 

munka világára.) 

 

15. A tanácsadás szociálpszichológiai jellemzői a burn-out szindróma kezelése. (A 

tanácsadáshoz kapcsolható szociálpszichológiai elméletek hatása a tanácsadási tevékenységre. 

Az ifjúsági, illetve a felnőtt tanácsadás sajátosságai, mint a kiégés megelőzésének egyik 

lehetősége.) 

 

16. A tanácsadási folyamatban megjelenő személypercepciós torzítások, sztereotípiák, 

előítéletek, különös tekintettel a csoportmunkára. (A sztereotípiák jelentősége a tanácsadó 

munkájában, az előítéletek, mint konfliktus forrás a tanácsadói tevékenységben.) 

 

17. A pályaépítés során megjelenő döntési folyamat jellemzői, a racionális emberkép, a 

döntés nyomán megjelenő kognitív disszonancia jellemző. 

 

18. A konfliktusfelfogás történeti fejlődése; konfliktus típusok, szintek, konfliktuskezelési 

stílusok, stratégiák, technikák. A szervezetben megjelenő konfliktusok értelmezése, kezelése. 

 

19. A foglalkoztatáspolitika és tanácsadási tevékenység kapcsolatának elemzése, különös 

tekintettel a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerére. (A foglalkoztatáspolitika alapfogalmai, 

intézményi rendszere, a törvényi szabályozás alapelvei. Az Európa 2020 stratégia nemzetközi 

és hazai célkitűzései.) 

 



 

20. A humán szolgáltatás jellemzői a különböző területeken, különös tekintettel a 

szakemberek közötti együttműködésre. (Interdiszciplinaritás, kompetencia határok, a 

tanácsadás, mint humán szolgáltatás etikai kérdései. Szakmai szervezetek jelentősége.) 

 

21. Az egyéni tanácsadás folyamatának kialakulása, tanácsadói modellek. A magyar 

tanácsadási folyamat felépítése, jellemzői. (A tanácsadás kialakulásának diszciplináris 

előzményei, a tanácsadás definíciójának alakulása, a tanácsadási szintek elméleti 

összefüggései, a tanácsadó stílusa, felelősségvállalásának mértéke. A Tanácsadási Napló.) 

 

22. A csoportos tanácsadás kialakulásának folyamata, a strukturált foglalkozás, mint a 

munka-pályatanácsadás eszköze, a strukturált csoportfoglalkozás felépítése, módszertana. (A 

hangulatteremtés szabályai, az ismeretátadás módszertani lehetőségei, különös tekintettel a 

feladatlapokra. A csoportvezető stílusa, a csoportmunka időtartama és a választott 

módszertani megoldások közötti kapcsolat. Nyitó és záró foglalkozás jellemzése, jelentősége.) 

 

23. Az infokommunikációs eszközök hatása a tanácsadási folyamatra, különös tekintettel 

az önértékelő eljárásokra. A meghatározó személyiségjellemzők megismerésének lehetőségei 

az internet alapú információgyűjtés segítségével. (Számítógéppel támogatott tanácsadás 

kialakulásának folyamata, a honlapok jelentősége az információnyújtásban, az euro-

tanácsadást támogató eszközök bemutatása, a hazai információforrások jelentősége a 

tanácsadói munkában.) 

 

24. Minőségfejlesztési eszközök és módszerek alkalmazásának lehetőségei, előnyei és 

hátrányai a szervezeti kultúrában, a mai modern szervezeti/vállalati irányítási 

mechanizmusokban. 

 

 

Gödöllő, 2016. 
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