ÍRÁSANALITIKUS
szakirányú továbbképzési szak
I. A szakirányú továbbképzés neve:
írásanalitikus szakirányú továbbképzési szak
II. A létesítő intézmény neve:
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
III. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:
1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
írásanalitikus szakirányú továbbképzési szak
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
okleveles írásanalitikus
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:
nemzetvédelmi és katonai
4. A felvétel feltételei:
Az egyes képzési területek mesterképzési szakjaihoz kapcsolódóan:
MA/MSc oklevéllel rendelkező a Magyar Honvédséggel, a Határőrséggel, a
Rendőrséggel, a Vám- és Pénzügyőrséggel, a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksággal, a katonai vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokkal szolgálati
viszonyban állók számára hirdetett szakirányú továbbképzésre felvételét kérheti, aki az
adott (védelmi igazgatási, biztonság és védelempolitikai, nemzetbiztonsági, katonai
vezetői, büntetés-végrehajtási vezető, határrendészeti és védelmi vezető, jogász,
egészségügyi szociális, szociális munka, tanári) szaknak megfelelő egyetemi végzettséggel
rendelkezik,
valamint azon polgári személy, aki a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek –
felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján legalább 60 kredittel
rendelkezik a korábbi tanulmányai szerint pedagógiai, pszichológiai és jogi ismeretekből.
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:
Kompetencia:
A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum)
felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és
szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. Az
írásanalitikus elnevezés megilleti mind az azonosítással foglalkozót, mind a grafológust.
A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakmaspecifikus
ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő
munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére,
alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és
értékrend továbbadására, tanulmányaik terv szerinti PhD képzés keretében való
folytatására.
A szakirányi továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek:
― írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek,

― általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai ismeretek,
― az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei,
― a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikák ismerete.
― Személyes adottságok és készségek:
― kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia,
― problémafelismerő, elemző és –megoldó készség,
― intuíció és módszeresség, jó memória,
― kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége,
― alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre.
Az írásanalitikus képzésben résztvevők képessé válnak az ezen a területen folyó
kutatások és empirikus tapasztalatok egyesítésére.
Alkalmazása:
Az írásanalitikus felkérhető minden olyan területen való közreműködésre, tanácsadásra
és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával
kiegészítheti, vagy új megvilágításba helyezheti a duktor élethelyzetével kapcsolatos
információkat. Ilyen terület lehet a pedagógia, pszichológia, munkaügy, humánszemélyügy, vezetői tevékenység.
Több – időben egymás után keletkezett– duktum vizsgálatával követhető a duktor
személyiségjellemzőinek illetve személyiségállapotainak olyan változásai, amelyek
valószínűsíthetik bizonyos pszichés defektusok létrejöttét, meglétét és lefolyását,
valamint a szándékos beavatkozások (pl. gyógyszeres kezelés, terápia, trauma, betegség,
sokkhatás…) hatásainak nyomon követését.
8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb
ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
― pszichológia 24 kredit
― írásanalitikai szakmai elmélet 20 kredit
― írásanalitikai szakmai gyakorlat 64 kredit
9. A szakdolgozat kreditértéke:
12 kredit
A további információk megtalálhatók a következő honlapokon:
www.zmne.hu (felvételizőknek, civil képzés)
www.irasvadasz.hu/irasanalitika
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