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Alkalmazott pszichológia ( Táplálkozás 
pszichológia, Munkalélektan, Vevőlélektan), 
Munkahelyi krízishelyzetek,  
Vezetői tréning, 
Gyakorlat: 
Hivatás és személyiség 
Önismeret és kommunikációs tréning, 
Vezetői tréning, 
Önmenedzselés, karriertervezés, 
Álláskeresés frissdiplomával – választható 
kurzus 

 

Tantárgyak Pszichológia alapjaiI-II. tantárgy első 
modulja a megismerés szemléletes formáival 
ismerteti meg a hallgatókat: érzékelés , 
észlelés, figyelem, emlékezet, tanulás, 
képzelet, gondolkodás, tudat és 
tudatállapotok; valamint a 
személyiségelméletek különböző formáit 
vázolja fel. Röviden kitér a fejlődési 
teóriákra is. 
A második modul a szociálpszichológia 
fogalomrendszerét, módszereit , fontosabb 
kutatási területeit mutatja be. 

 Táplálkozás pszichológia foglalkozik a 
helyes és hibás táplálkozási szokások 
szocializációjával, valamint a kialakuló 
evészavarokkal. 

 Munkalélektan A tantárgy azokat a feltételeket  
bemutatja be/vizsgálja, melyek között biztosított 



a dolgozók pszichés ártalomtól való védelme, 
amelyben a dolgozók elégedettek és így nőhet a 
munka hatékonysága. 

 Vevőlélektan foglalkozik azokkal a 
tényezőkkel, melyek segíthetnek a 
hatékonyabb eladásban. 

 Munkahelyi krízis A tantárgy igyekszik 
bemutatni a szervezeteket-, az egyént érintő 
krízis helyzetek sajátosságait, feltárni a 
következményeket, illetve bemutatja a 
lehetséges válaszokat. 

 Vezetői tréning szervezet- és vezetés 
pszichológia területéről, a vezetői munkában 
szükséges és alkalmazható ismeretekkel 
foglalkozik. 

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:  
korrekt bibliográfiai rendben 
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2004. 
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Magyar Pszichiátriai Társaság XV. Vándorgyűlés 
Debrecen, 2009. 
Kötelékek – család – kortársak csoportja  
Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlése 
Sopron, 2009. 
Egyén és csoportkultúra – Értékcsere kortárssegítő 
csoportban  
Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése 
Pécs, 2010. 
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Budapest, 2010. 

A szakmai érdeklődés szempontjából 
legfontosabb 5 publikáció/tudományos 
eredmény: 

 
 

Közéleti tevékenység Egészségügyi Menedzserek Magyarországi 
Egyesülete – elnök 
Semmelweis Egyetem – Közalkalmazotti 
tanács tagja 

Pályázatok Budapesti Kommunikációs Főiskola – 
szakmai pályázat útján elnyert képzésben 
való részvétel 
MESZK – szakmai pályázatában való 
közreműködés 
Ápolási egyesület – szakmai pályázatában 
való részvétel 

Részvétel TDK munkában A játék szerepe a felnőttek életében; 



A mese és a fejlődő gyermeki lélek; 
Serdülőkorúak, alternatív pedagógiáról 
alkotott véleményének vizsgálata – interjúk 
tükrében; 
Élménykereső magatartás – fiatal nők 
vizsgálata; 
Gyermekkori félelem, depresszió; 
Csecsemő és gyermekotthoni múlttal a 
társadalomban; 
Nevelési minták, szülői attitűdök hatása a 
gyermek személyiségfejlődésére; 
Zene hatása a magzat és a gyermek 
fejlődésére 
“Reklámzabálók” – reklámok és a 
táplálkozási zavarok 

 


