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Szexuálpszichológia

A szexuális egészség megőrzéséhez kutatások szükségesek, mivel a
szexuális diszfunkciók prevalenciája nagyon magas az átlag
populációban. Aktuálisan két területet vizsgálunk: 1. az internetes
szexuális addikciókkal komorbid zavarokat (pl. szorongás, depresszió,
alacsony önértékelés, más addikciók), illetve az arra hajlamosító
faktorokat; valamint 2. a szexuális diszfunkciók (elsősorban a női
zavarok) kialakulásának okait, s ezáltal prevenciós és intervenciós
lehetőségeit.
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Érzelemszabályozás és
személyiségjellemzők szerepe a
mentális és szomatikus egészség
alakulásában

A kutatás(ok) fő célja azoknak a személyiségjellemzők (pl. ridegérzéketlen interperszonális stílus, önértékelés, impulzivitás) és
érzelemszabályozási stratégiáknak (pl. rumináció) a vizsgálata, amelyek
a testi-lelki egészséggel kapcsolatban állhatnak. A kérdőíves módszer
mellett több indirekt mérési eljárást is alkalmazunk annak érdekében,
hogy egy-egy kérdéskör több elemzési szintjét fel lehessen tárni.
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Az érzelmi kreativitás klinikai
vonatkozásai

Az érzelmi kreativitás viszonylag új koncepció a pszichológiában, és az
érzelemkifejezés színvonalát és struktúráját tükrözi. Részben átfed a
kognitív kreativitással, de különbözik attól, akárcsak az érzelmi
intelligenciától, és jelentősége túlmutat a kreativitáskutatás keretein.
Elsősorban azért, mert kimutatták, hogy a magas érzelmi kreativitás
fordítotatan arányos az alexithymiával, amely utóbbi rizikófaktora
például a pszichoszomatikus megbetegedéseknek. A konstrukciót mérő
teszt 2014 óta hozzáférhető magyarul, és a terület viszonylagos
feltáratlansága miatt tág számos érdekes kutatásra van lehetőség a
témán belül.
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Pszichobiográfiai/patográfiai kutatás a
klinikumban

Ritkábban esik szó alról, hogy a klinikai gyakorlati munka alapjait és
szemléletét tekintve sokban különbözik a kvantitatív empirikus
kutatástól, hiszen itt az egyediséget és az élettörténetet kell a
középpontba helyezni.A másik ember megismerését és megértését
lehetővé tevő holisztikus, kontextualista, idiografikus megközelítésről, a
narratív gondolkodásról vagy a hermeneutikai hagyományról a hallgatók
jóval kevesebbet tanulnak, noha gyakorlati munkájuk során ezek
alkalmazása elkerülhetetlen. A pszichobiográfia, vagyis a kiemelten
jelentős történelmi személyek pszichológiai vizsgálata dokumentumok
alapján lehetőséget biztosít a majdani pszichológusok számára, hogy
ezeket az ismereteket elsajátítsák, a megfelelő készségeket gyakorolják,
fejlődjön problémaérzékenységük.
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pszichopátia

pszichopátiás vonások és proszociális viselkedés, párkapcsolati
bántalmazók pszichopátiás vonásai, pszichopátia mérőeszközök
adaptálása és validálása
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A micro és macroflow élmények
elkülönítése egyéni és interaktív
helyzetekben

A mikro és makro flow élmények különböznek gyakoriságukban és
intenzitásukban, de nyitott kérdés, hogy a flow összetevők
szempontjából mi jellemzi az egyes típusokat különböző
kontextusokban. Ez a kérdőíves kutatás ezekre a kérdésekre keresi a
választ.
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A társas helyzetben átélt flow élmény
személyiségkorrelátumai

A Csikszentmihalyi által leírt autotelikus személyiség hajlamos a
helyzetekben a flow élmény lehetőségét meglátni. Kérdés, hogy a
különböző típusú, intenzitású élmények milyen
személységkorrelátummal rendelkeznek, kérdőíves kutatásunkban ezt a
kérdést vizsgáljuk
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Az egyéni és társas helyzetben átélt
növeléséhez. A kérdés a flow hozzájáárulása a jóllét különböző
flow élmény jólléthez való kapcsolódása típusaihoz, így egy kérdőíves kutatásban a flow különböző
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A flow az egyik boldogságorinetáció, fontos tapasztalat a jóllét
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attribútumainak kapcsolatát vizsgáljuk az egyes jóllét típusokkal.
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Releváns pozitív pszichológiai téma
kutatása

A pozitív pszichológia uralkodó témái közül egy szűkebb kérdés, terület
kiválasztása, kutatás tervezése: saját kutatási téma a hallgató részéről.
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Személyiségkonstruktumok viszonya a
személyiség alapdimenzióihoz

Az utóbbi évtizedekben az egyéni különbségek leírására és vizsgálatára
számtalan elméletileg generált kontstrukció született. Ilyenek például a
pozitív pszichológia fogalmai, az énképpel és önértékeléssel, jólléttel
kapcsolatos fogalmak. Ezek egymáshoz és a személyiség
alapdimenzióihoz (Big Five) való viszonya sokszor tisztázatlan. A
szakdolgozat keretében mód nyílik bármely személyiségkonstrukció
elméleti és empirikus validitásának elemzésére, taxonómiai pozíciójának
meghatározására.
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A kísérleti pszichológusok a kognitív, affektív és szociális jelenségek
általános törvényszerűségeit tárgyalják, és ritkán tesznek fel a jelenségek
egyéni különbségeire vonatkozó kérdéseket. A szakdolgozat keretében
mód nyílik arra, hogy a hallgatók által egyéb tárgyak keretében
tanulmányozott jelenségeket összefüggésbe hozzák releváns
személyiségdimenziókkal. Ez a munka a személyiség alapdimenzióinak
értelmezéséhez is hozzájárulhat.
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Az élet különböző területein hatékony és kevésbé hatékony, illetve
különféle problémákkal küzdő személyek összehasonlítása elsősorban a
személyiség alapdimenziói, vagy más releváns személyiségkonstrukciók
fényében.
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A kutatás során a felnőtt baráti kapcsolatokban megjelenő közös
„rágódás” (rumináció) szerepét, témáit és sajátosságait nyílik lehetőség
feltérképezni. Mindezt a baráti kapcsolat egyéb jellemzői (pl. kötődés,
elégedettség, ösztönzés, segítés stb.) tekintetében elemezzük. Másrészt
a baráttal való együttes rumináció jelenségét az egyéni „ruminatív
hajlandóság”, a mentális egészség, a szorongás, az empátiás készség (pl.
perspektívafelvétel) és bizonyos személyiségvonások
összefüggésrendszerében is vizsgáljuk.
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A kognitív és affektív funkciók
személyiségkorrelátumainak (egyéni
különbségeinek) vizsgálata
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A tanárok és más foglalkozást űzők
hatékonyságának, illetve különféle
klinikai és egészségpszichológiai
problemákkal küzdő személyek
vizsgálata a személyiség alapdimenziói
és más személyiségjellemzők tükrében
nem adott témát
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Együttes rumináció a baráti
kapcsolatban
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Gyermekkori daganatos betegségből
gyógyult személyek megküzdése
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Gyermekkori daganatos betegségből
gyógyult személyek szüleinek
poszttraumás növekedése
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Kronotípus és táplálkozás kapcsolata
magyar egyetemista mintán
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Orthorexia és személyiségjegyek
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Testi és lelki egyensúly tükröződése a
testreprezentációk szintjén

Az egyensúly és a kiegyensúlyozottság a stabilitás egyik alapköve, ily
módon a klinikai munkában és a neuropszichológiai rehabilitációban
alapvető fontosságú. Kutatásunk elsődleges kérdése, hogy a testi
(kinesztetikus-vesztibuláris) és a lelki (emocionális) egyensúly
kapcsolatában megjelenő egyedi mintázatok tetten érhetők-e a
testünkről kialakított reprezentációk szintjén is.
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Az önmagunkról kialakított reprezentációk komplex rendszerbe
szerveződnek. Az önértékelés e szelfrendszerhez kapcsolódó értékelő
viszonyulás. A kutatásban e szelfrendszer és a hozzá kapcsolódó értékelő
viszonyulás gyökereit kutatjuk.
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A testbeágyazott önértékelés

S. Nagy Zita PhD
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Perszonális és extraperszonális neglekt hagyása) összetett neuropszichológiai tünetcsoport. Jelen kutatásban a
tér két aspektusára a saját testre és a külső térre vonatkozó neglektnek
kapcsolata

A neglekt (agysérülést követően a tér egy részének figyelmen kívül
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a kapcsolatát (együttjárási és disszociációs mintázatait) vizsgáljuk.

S. Nagy Zita PhD
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A kötődés alakulása a pre és perinatális Kapcsolódási mintázatunk alapja, a korai kötődés mintázata. Jelen
kutatásban a pre és perinatális események hosszútávú hatásait
tapasztalatok fényében
vizsgáljuk a kötődés alakulására.

Szkizofrénia kognitív fejlesztése

A téma egy folyó kutatás részeként valósulhat meg. A jelentkezők
előzetes felkészítés után részt vesznek szkizofrén páciensek
neurokognitív tréningjében (CRT). A tréning során többször adatgyűjtés
zajlik, melyet a szakdolgozó különböző szempontok szerint dolgozhat fel
(például: különböző kognitív készségek együttjárása, a lefolytatott
terápia hatékonysága).
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Személyiségzavarok pszichodinamikus
megközelítése. Egyénileg kidolgozandó
téma, mely valamilyen
személyiségzavar klinikai vagy
szubklinikai megjelenési formáját
vizsgálja kvantitatív és/vagy kvalitatív
eszközökkel.
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Schmelowszky Ágoston
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Álom és álommunka

Egyénileg kidolgozandó téma, melyben az álom és az életesemények
közötti kapcsolatot vizsgáljuk pszichodinamikus elméleti háttérrel.

Schmelowszky Ágoston
PhD

Klinikai és
egészszégpszichológia

Vallási jelenségek pszichodinamikus
szemléletű vizsgálata

Egyénileg kidolgozandó téma, melyben akülönböző vallási (meditatív)
tapasztalatokat elemzünk kvalitatív és kvantitatív eszközökkel
pszichodinamikus elméleti háttérrel.

Az impulzivitás és pszichopátia
kapcsolata

A pszichopátia, illevte az antiszociális személyiségzavar egy szúlyos
pszichopatológiai kórkép, melyben az impulzivitás meghatározó
szerepet tölt be. Az impulzivitás és a pszichopátia egyeránt
többdimenziós konstruktumok, az egyes komponenseik közötti
öszefüggések jelentős része még feltáratlan. A téma elsősorban
elsősőorban a kérdőíves impulzivitás és a pszichopátiás vonások
kapcsolatának feltárását foglalja magában. Mivel azonban a viselkedéses
és önbeszámolós impulzivitás adatok összefüggés kevéssé egyértelmű,
de ide tartozik a viselkedéses és mérőeszközökkel mért impulzivitás
adatok és pszichopátiával mutatott kapcsolatok elemzése és lehetséges
magyarázatik is.
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Szégyen kutatás

Korábbi kutatási eredmények szerint mentális zavarokban a krónikus
szégyen jelentős szerepet játszik. Krónikus szégyen felmérésére alkalmas
kérdőív a Szégyen Élmény Skála (Experience of Shame Scale, ESS;
Andrews és mtsai, 2002), melynek pszichometriai mutatóit magyar
klinikai mintán megvizsgáltuk. További vizsgálat tárgya lehet az ESS
kérdőív, valamint a Megalázásra való Érzékenység Skála (Sensitivity to
Social Put-Down Scale, SPD; Gilbert és Miles, 2000) pszichometriai
mutatóinak vizsgálata egyetemista mintán.
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