SZEMÉLYISÉGPSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA TÉMÁK 2015/ŐSZ

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.

Nagy János egy.docens





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

Nagy Henriett egy.adjunktus / Mónok Kata egy.tanársegéd






A jóllét szociodemográfiai korrelátumai
A jóllét és személyiség összefüggései
Az Orientations to Hapiness kérdőív faktoranalitikus elemzése
A képesség-érzelmi intelligencia összefüggései a szubjektív jólléttel
A vonás-érzelmi intelligencia összefüggési a szubjektív jólléttel.

Demetrovics Zsolt egy.tanár



Kémiai- és viselkedési függőségek pszichológiai hátterének vizsgálata
A jutalomhiányos tünetegyüttes jelenségének pszichológiai vizsgálata

Pigniczkiné Rigó Adrien egy.adjunktus / Mónok Kata egy.tanársegéd





a kronotípus (reggeliség-estiség) kapcsolata egyéb személyiségjellemzőkkel és az egészséggel
poszttraumás növekedés a különböző krónikus betegségekben
reprezentációk a különböző szomatikus betegségekkel (endometriózis, daganatos betegségek)
kapsolatban
szezonális affektivitás

Hevesi Krisztina egy.tanársegéd




Szexuálpszichológia
Sportpszichológia
Média

Örkényi Ágota egy.adjunktus


Az iskolai kortárs bántalmazás mérése serdülőkorúak körében (kis műhelymunka)

Kökönyei Gyöngyi egy.adjunktus / Szabó Edina PhD hallgató




Pszichopátiás vonások és érzelemfeldolgozás
Pszichopátiás vonások és agresszió
Pszichopátiás vonások és rumináció (rágódás) kapcsolata

Kökönyei Gyöngyi egy.adjunktus / Kocsel Natália PhD hallgató



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

Magyaródi Tímea egyetemi tanársegéd
 Teljes műhely: Kérdőíves kutatás: a micro és macroflow élmények elkülönítése, sajátosságaik feltárása
egyéni aktivitás közben, valamint interaktív helyzetben végzett tevékenység alatt
 Részműhely: adatgyűjtés; szakirodalmi összefoglaló [A micro és macro flow élmények sajátosságai; A
társas interakciók biopszichoszociális megközelítése (elméletek, empirikus eredmények)]

Schmelowszky Ágoston egy.docens







Klinikai pszichoanalízis elméletei
Pszichoanalitikus kultúrkritika
Különböző kórképek, betegpopulációk pszichodinamikus szemléletű vizsgálata
Pszichodinamikus személyiségelméletek és a személyiségpatológia pszichodinamkius
megközelítései
Szkizofrén betegek kognitív funkcióinak tesztelése és fejlesztése
Az álomkutatás pszichodinamikus fejleményei

Németh Dezső egyetemi docens



Implicit kogníció és személyiség
Személyiség és memóriafunkciók

Janacsek Karolina egyetemi adjunktus




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

S. Nagy Zita egyetemi adjunktus




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

Varga Gábor egy.tanársegéd







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

Márki Gabriella PhD.hallgató


Nőgyógyászati pszichológia

Köteles Ferenc egy.doc. / Dömötör Zsuzsa PhD.hallgató


Modernkori egészségféltés

Köteles Ferenc egy.doc. / Tihanyi Benedek PhD.hallgató


Testi válaszkészség skála validálása

Rácz József egy.tanár




(Fogadóóra: kedd 11-12 ó, IZU 105)

Betegség (addikciós) és felépülési narratívák: a narratív identitásváltozás folyamata, a nem-addikt
identitás szerveződése és a fordulópontok jelentősége (felépült kábítószerhasználók interjúiban)
A McAdams-i életútinterjú: az ágencia és a komunion (droghasználókkal készült interjúkban, illetve
önbeszámolókban)
A szocializmus alatti kábítószerhasználat szakmai-politikai modellje (szakértői interjúk alapján)

Móra László egy.adj. (Fogadóóra: kedd 12-12.45 és kedd 18.30-19.15, IZU 319)








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

Lehetséges kis és nagyműhelymunkák írása is az adott témákból
Kaló Zsuzsa egy.tan.segéd (Fogadóóra: csütörtök 10-11.30, IZU 134)






Kvalitatív kutatási módszerek, interdiszciplináris és számítógépes kvalitatív elemzések
Felelősségvállalás, autonómia és ágencia az addikcióban
Traumák a női narratívában
A női szerhasználat mintázatai
A várandósság és az anyaság szociális reprezentációi

