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A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2017/2018. tanévre meghirdetett 

szakdolgozat témái 

 
I. 1. A felnőttkori figyelemhiányos hiperaktivitási zavar genetikai háttere 

2. A szkizofrénia genetikai háttere 

Konzulens: Dr. Réthelyi János 

 

II. 1. Felnőttkori figyelemzavaros - hiperaktivitási zavar vizsgálata 

 2. Klinikai pszichofarmakológiai vizsgálatok 

     

Konzulens: Dr. Bitter István egyetemi tanár 

 

III.    1.  Depresszió és szorongás endophenotípusainak vizsgálata           

       2.  A személyiség biológiai összetevői 

       3.  Az impulzuskontroll és szuicid magatartás biológiája 

     

Konzulens: Dr. Faludi Gábor egyetemi tanár 

 

IV.  1. Enyhe kognitív zavar és Alzheimer kór klinikai jellemzői  

     

Konzulens: Dr. Hidasi Zoltán egyetemi adjunktus 

 

V. 1. Peripartum pszichiátriai kórképek és kezelésük 

2. Kardiovaszkuláris rizikófaktorok szkizofrénia korai fázisában 

         

   Konzulens: Dr. Mersich Beatrix egyetemi adjunktus 

 
 

VI.   1.  Virtuális valóság a pszichiátriában és a pszichoterápiában (fóbiák terápiája, 

mentalizációs deficit korrigálása szkizofréniában) 

2. Érzelmek felismerésének és kifejezésének vizsgálata az arcon, a gesztusokban és a 

vokális csatornán különböző pszichiátriai betegségekben. 

3. Művészetterápia 

4. A közösségi alapú pszichiátria rehabilitáció helye és szerepe a pszichiátriai betegek 

terápiájában és gondozásában 

                                    Konzulens: Dr. Simon Lajos  egyetemi docens 

 

VII.  1. Illegális drogfogyasztás Magyarországon. 

2. Illegális drogfogyasztás alakulása Magyarországon. A fogyasztók szociális 

viselkedésének és egészségének megváltozása.   

3. Új pszichoaktív szerek használatának epidemiológiai adatai, pszichiátriai vonatkozásai 

     

Konzulens: Dr. Szily Erika egyetemi adjunktus 
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VIII. 1. Az érzelemfelismerés folyamatának elektrofiziológiai vizsgálata 

 2. Vizuális eltérési negativitás vizsgálata szkizofréniában 

3. Az enyhe kognitív deficit szűrése neuropszichológiai tesztekkel és képalkotó  

eljárásokkal 

4. A kognitív remediáció szerepe a pszichiátriai kórképek terápiájában 

 

Konzulens: Dr. Csukly Gábor egyetemi adjunktus 

 

IX.      1. A magyar pszichiátria története (biológiai és pszichoterápiák, elektrokonvulzív kezelés,  

eugenika hazánkban) 

2. A pszichiátriai betegségek forenzikus/igazságügyi vonatkozásai (gondnokság alá 

helyezési eljárás, a pszichiáter szerepe a páciens önrendelkezési jogának 

gyakorlásában/korlátozásában: a kezelés/beavatkozás megtagadása, elbocsáthatóság 

megítélése stb., elmeállapot megfigyelés Magyarországon) 

3. Kriminális magatartás neurobiológiai háttere 

  

Konzulens: Dr. Baran Brigitta egyetemi docens és 

       Dr. Szuromi Bálint egyetemi adjunktus 

  

 

    X. 1. Pszichiátriai betegségek biomarkereinek azonosítása elektrofiziológiai módszerekkel 

          

Konzulens: Dr. Czobor Pál egyetemi docens  

 

    XI.  1. Az elektrokonvulzív kezeléssel kapcsolatos attitűdök a laikusok körében 

2. Az elektrokonvulzív kezelés helye a depresszió kezelésében 

3. Az elektrokonvulzív kezeléssel kapcsolatos attitűdök a kezelt betegek körében 

4. Violens bűncselekményt elkövető pszichiátriai betegek vizsgálata 

5. A gyógyszerfüggőség klinikai vizsgálata 

 

 

Konzulens: Dr. Gazdag Gábor címzetes egyetemi docens 

   XII.  

1. A mentalizáció vizsgálata mentális zavarokban 

2. A szociális háló méretének és minőségének vizsgálata mentális zavarokban 

3. Személyiségzavarok pszicho-biológiai háttere 

4. Érzelmek szerepe a döntéshozatalban 

 

Konzulens: Dr. Unoka Zsolt, egyetemi docens 

 

    XIII. 
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1. A mentális zavarokkal élőket sújtó stigma kutatása  

2. Disszociációs tünetek és trauma pszichózissal élők családjában 

 

   Konzulens: Dr. Harangozó Judit 

 

 

 

XIV.  

1. Fejlődési tendenciák a rehabilitációban 

2. Modern technológiák a rehabilitációban 

Konzulens: Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens 


