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Oláh Attila egy. tanár















A Flow élmény személyiség alapjai.
Az eredményes tanár személyiség sajátosságai.
A szeretetre való képesség indikátorai
Az akaraterő mérésének lehetőségei
A Globális jóllét indikátorai
A megküzdést támogató személyiségtényezők
A boldogságot garantáló szituációs tényezők
A jelentudatos megküzdés és a mentális egészség.
A megküzdési intelligencia mérésének lehetőségei.
A boldogság kifejezési mód vizsgálatára alkalmas kérdőív kidolgozása
A boldogság kiváltó helyzetek Magyarországon (a nem, az életkor, az iskolai végzettség, a foglalkozás
és a személyiség vonások függvényében)
A humor és a mentális egészség kapcsolata
Hála és személyiség vonások
A pozitív élmények hatása a mentális teljesítményre

Nagy János egy. docens





Személyiségdimenziók tulajdonságlistás és kérdőíves feltárása (ez kis műhelymunka is lehet)
Különféle társadalmi csoportok (pl. sportolók, művészek, internetezők, különös foglalkozást űzők)
személyiségjellemzői (egyéni témaválasztás)
Énképjellemzők személyiség-korrelátumai (egyéni témaválasztás)
A kognitív-, affektív- és szociálpszichológiai jelenségek személyiség-korrelátumai (egyéni
témaválasztás)

Pigniczkiné Rigó Adrien egy. adjunktus




a kronotípus (reggeliség-estiség) kapcsolata egyéb személyiségjellemzőkkel és az evési magatartással
(nagyműhely, kisműhely)
Az orthorexia (egészségesétel-függőség) különböző populációkban (kisműhely-nagyműhely)
nőgyógyászati megbetegedések , reprezentációs vizsgálatok (kisműhely, nagyműhely)

Magyaródi Tímea egy. tanársegéd





A micro és macroflow élmények elkülönítése: szakirodalomkutatás
A flow pszichofiziológiai hátterének feltárása: szakirodalomkutatás
Pozitív érzelmeket kiváltó élmények kvalitatív és kvantitatív feltárása
Saját kutatási téma a pozitív pszichológiához kapcsolódóan

Örkényi Ágota egy. adjunktus





Önértékelés, szociális önértékelés, magányosság összefüggései a mentális egészséggel serdülőkorban
Önértékelés, szociális önértékelés, magányosság összefüggései a családi és a kortárs kapcsolatokkal
serdülőkorban
Szenzoros élménykeresés és rizikómagatartás serdülőkorban
Reziliencia és érzelmek

________________________________________________________________________________

Bányai-Nagy Henriett egy. adjunktus



Személyiség és jóllét
Érzelmi intelligencia.

Schmelowszky Ágoston egy. docens









Klinikai pszichoanalízis elméletei
Pszichoanalitikus kultúrkritika
Különböző kórképek, betegpopulációk pszichodinamikus szemléletű vizsgálata
Pszichodinamikus személyiségelméletek és a személyiségpatológia pszichodinamkus megközelítései
Szkizofrén betegek kognitív funkcióinak tesztelése és fejlesztése
Az álomkutatás pszichodinamikus fejleményei
Obezitás és trauma kapcsolatának vizsgálata.
Közreműködés az LMT rajzteszt standardizálásában és meghonosításában.

S. Nagy Zita egy. adjunktus




Klinikumban használt neuropszichológiai tesztek bemérése egészséges mintán
A testleképeződés szintjei, ezek mérési lehetőségei egészséges mintán
Mozgás és testséma kapcsolata

Hevesi Krisztina egy.adjunktus




Szexuálpszichológia
Sportpszichológia
Média

Janacsek Karolina egy. adjunktus




A személyiség kognitív pszichológiai megközelítése
A hangulat, impulzivitás és gondolkodási stílus hatása a tanulásra
Személyiségvonások reakcióidő méréses vizsgálata

Kökönyei Gyöngyi egy. adjunktus / Galambos Attila PhD hallgató




Proszociális viselkedés és empátia
Empátia és agresszió
Proszociális viselkedés és érzelemfeldolgozás

Kocsel Natália PhD hallgató



Nemi különbségek a ruminációban (rágódás)
Rumináció (rágódás) és érzelemfeldolgozás serdülőkorban

Németh Dezső egy. docens



Implicit kogníció és személyiség
Személyiség és memóriafunkciók

Reinhardt Melinda egy. adjunktus



Élsportoló fiatalok mentális egészsége
Az együttes rumináció jellemzői a baráti kapcsolatban.

Varga Gábor egy. adjunktus






Az impulzivitás biológiai korrelátumai
Az impulzivitás viselkedéses mérése
Nemi különbségek az impulzivitásban
Az impulzivitás és az agresszió kapcsolata
Az impulzivitás vonás és állapot jellege

Rácz József egy. tanár






Betegség- és felépülési narratívák: a narratív identitásváltozás folyamata, a felépülő identitás
szerveződése és a fordulópontok jelentősége (felépült kábítószerhasználók és hanghallók interjúiban)
A McAdams-i életútinterjú: az ágencia és a komunion (droghasználókkal és hanghallókkal készült
interjúkban, illetve önbeszámolókban)
Narratív perspektívaváltás (szerzői jelenlét) különböző típusú szövegekben
A felépülés trópusai (szóképei) különböző szövegekben és képi ábrázolásokon
Az interpretatív fenomenológiai analízis alkalmazása (nagyműhely)

Magi Anna egy. tanársegéd


Pszichopátia

Bőthe Beáta PhD. hallgató





A pornográfia-használat problémás és nem problémás aspektusai, valamint ezek összefüggés-mintázatai
személyiségbeli és szituációhoz kapcsolódó változókkal (pl. motivációk, hiperszexualitás,
párkapcsolattal való elégedettség, szexuális élet megváltoztathatóságáról alkotott vélekedések)
Online viselkedések problémás és nem problémás aspektusai, valamint ezek összefüggés-mintázatai
személyiségbeli és szituációhoz kapcsolódó változókkal (pl. sorozatnézés, online párkeresés /Tinderhasználat/, Facebook-használat)
Továbbá be lehet kapcsolódni már folyó mindset kutatásokba és intervenciókba is (pl. intelligencia
megváltoztathatóságáról alkotott vélekedések átalakítása, csoportok átalakíthatóságáról alkotott
vélekedések vizsgálata)
Emellett lehetőség van egyéni témák kidolgozására is

Köteles Ferenc egy. docens / Ferentzi Eszter PhD. hallgató


Az Interoceptív Tudatosság Többdimenziós Mérőeszköze (MAIA) kérdőíves validálása. Különböző
interoceptív érzékenységet mérő eszközök használata

Lisznyai Sándor egy. adjunktus





Depresszió és hangulatzavarok fiatal felnőttkorban
Rehabilitációs lehetőségek és közösségi terápiák az addikciók kezelésében
Krízisek és krízisintervenciós témák
A tanácsadás és pszichoterápia képzési rendszerei, hallgatói személyiségfejlődés

Bodnár Vivien PhD. hallgató


Mindennapi placebóink: alkohol és placebo

Kaló Zsuzsa egy. tanársegéd






Kvalitatív kutatási módszerek, interdiszciplináris és számítógépes kvalitatív elemzések
Felelősségvállalás, autonómia és ágencia az addikcióban
Traumák a női élettörténetekben
A női szerhasználat mintázatai
A pszichológiai identitás narratív/kvalitatív vizsgálata

Móra László egy. adjunktus









Személyiségstruktúra és más személyiségváltozók összefüggései
A személyiség strukturális különbségei különböző betegcsoportokban
Függőség és személyiségstruktúra összefüggései
Sztereotípiák és előítéletek észlelése és alakulása egy önismereti vagy pszichoterápiás csoportban
(kvalitatív kutatás)
A mentális betegségekkel kapcsolatos előítéletek sajátosságai (feltáró kutatás)
A mentális betegségekkel kapcsolatos előítéletek és a saját mentális állapot összefüggései
Klinikai döntéshozatal, klinikai diagnosztikai ítéletek sajátosságai
Az eltérő szexuális és nemi identitás ("másság": LGBT-QA) személyiség- és egészségpszichológiai
kérdései

Lehetséges kis és nagyműhelymunkák írása is az adott témákból
Szabó Edina PhD. hallgató
• Pszichopátiás vonások és érzelemfeldolgozás
• Pszichopátiás vonások és agresszió
• Pszichopátiás vonások és rumináció (rágódás) kapcsolata

Ágoston Csilla egy. tanársegéd





Bányai Fanni PhD. hallgató


Videojáték-használat és szülői attitűd

Kőváry Zoltán egy.adjunktus





Pszichoanalízis és más dinamikus személyiségpszichológiák
Egzisztencialista megközelítések a személyiségpszichológiában
Kreativitás és személyiség
Idiografikus (az egyénre irányuló) személyiségkutatás

