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Dr. Gonda Xénia 2002-ben végezett az ELTE pszichológia szakán és a Semmelweis Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Karán, majd rögtön az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 

Kísérletes Kutató Laboratóriumában kezdte meg a PhD-képzését a Semmelweis Doktori Iskola 

ösztöndíjasaként, Bagdy György professzor vezetésével. Témája a személyiség és az affektív 

zavarok hátterében álló génhatások voltak, különös tekintettel a szerotonintranszporterre, de 

foglalkozott többek között a női reproduktív ciklus hangulatra és tünetképzésre gyakorolt 

hatásaival is. 2005-ban felkérést kapott Dr. Rihmer Zoltántól, hogy pszichológusként és 

tudományos munkatársként dolgozzon az ő osztályán is az OPNI-ban. Az OPNI bezárását 

követően 2007-től az egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbjében a Klinikai és Kutatási 

Mentálhigiénés Osztályon folytatta pályafutását, ahol 2010 óta adjunktusként dolgozik, 2017. 

óta a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika munkatársaként. 2010 óta klinikai 

szakpszichológus. Különös hangsúlyt helyez saját folyamatos képzésére, második, 

pszichoterapeuta szakvizsgáját idén novemberben szerezte, és jelenleg sématerapeuta 

képzésben is részt vesz.  

A mindennapos magas színvonalú klinikai munka, az oktatás és a kutatás egyaránt fontos 

számára, a hármat csak együttesen, egy egységben tudja elképzelni. PhD disszertációját 2008-

ban védte meg, azóta is foglalkozik kutatással, jelenleg a Bagdy professzor irányítása alatt álló 

MTA-SE Neurokémiai és Neuropszichofarmakológiai Kutatócsoport és a NAP-2-SE Új 

Antidepresszív Gyógyszercélpont Kutatócsoport tagjaként, ahol továbbra is a személyiség és a 

hangulatzavarok hátterében álló géneket és gén-környezet interakciókat kutatják. Ezen kívül 

számos klinikai kutatásban is részt vett részben nemzetközi kutatócsoportokkal, részben a 

Családorvosi Tanszékkel és a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával közösen, melyek 

fókuszában az affektív temperamentumok, az öngyilkosság, az affektív betegségek és azok 

pszichofarmakológiájának pszichoneurobiológiai jellemzői állnak.  

A medikus hallgatók oktatása mellett osztályos terepgyakorlatokat tart 

pszichológushallgatóknak, részt vesz a gyógyszerészi pszichológia oktatásban illetve PhD-

kurzusok tartásában, a klinikai pszichológus szakképzésben mind tutorként mind pedig 

gyakorlatvezetőként, valamint az ELTE-n óraadóként pszichofarmakológia előadásokat is tart. 

Korábban számos konferencia poszterdíja mellett Richter Kutatási Jutalomban részesült. 

Kétszer nyerte el az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, továbbá idén ez ÚNKP Bolyai+ 

Ösztöndíjat. Összesített impakt faktora jelenleg 460,572. Folyóiratcikkeinek száma 215, 

melyből 148 nemzetközi lektorált folyóiratban jelent meg, ezek összes idézettsége 2767, 

független idézettsége 2007, teljes munkásságának összes idézettsége 3008, melyből a független 

idézetek száma 2172, Hirsch-indexe 32. Emellett 19 könyvfejezet szerzője, amelyből 10 

idegennyelvű. Számos nemzetközi és magyar konferencián szerepelte előadóként.  

  


