
Oktató Műhelymunka témakínálat – 2020. tavasz
(Differenciált kutatásmódszertan 2 és 4)

Bárányné Jámbori
Szilvia

Ebben a félévben egy közös kutatásba lehet bekapcsolódni, melynek
célja egy új kérdőív kipróbálása és bemérése.
Téma: szándékos önszabályozás folyamata és kapcsolata a tanulmányi
sikerességgel, időperspektívával, jövő-orientációval

Csábi Eszter Alvàs ès emlèkezet összefüggéseinek vizsgálata (pl: asszociációs
memória)
Alvás, végrehajtó funkciók és kockázatvállalás
Kronotípus és személyiség
Álomszorongás és álomminőség, insomnia
Alvás és viselkedés összefüggése gyermekkorban
Média és alvás
Alvás, obezitás és kognitív funkciók

Kognitív mérőeszközök fejlesztése, tesztfejlesztés

Jagodics Balázs Szociometria vizsgálat diákok körében
Osztályközösségek normáinak vizsgálata

Kóródi Kitti Tanulmányi sikeresség, tanulmányi reziliencia
Szociometriai vizsgálat általános iskolások körében
Agresszív és proszociális normák vizsgálata diákok körében
Közös kutatásba való bekapcsolódás, melynek célja egy új kérdőív
kipróbálása és bemérése. Téma: szándékos önszabályozás folyamata
és kapcsolata a tanulmányi sikerességgel, időperspektívával, jövő-
orientációval

Kőrössy Judit Diifkut 2

Ebben a félévben egy közös kutatásba lehet bekapcsolódni, melynek
célja egy új kérdőív kipróbálása és bemérése.
Téma: szándékos önszabályozás folyamata és kapcsolata a tanulmányi
sikerességgel, időperspektívával, jövő-orientációval.

Látos Melinda Konkrét kutatásokba való bekapcsolódási lehetőségek:

● Stresszkezelő applikáció fejlesztése
● Betegségpercepció vizsgálata
● Vesetranszplantáció pszichológiája
● Komplex bio-pszicho-szociális vizsgálat emlődganatból gyógyuló

páciensek körében

Testkép és énkép változások a műtéttől a gyógyulásig

Orvosilag nem magyarázott tünetek és szomatizáció.

Nemi szempontok az egészségmagatartásban és a gyógyulásban. Nők



és férfiak egészségmagatartásának különbségei

Martos Tamás Konkrét kutatásba való bekapcsolódási lehetőségek:
- Pénzhez való viszony és “pénzügyi szocializáció” fiatal felnőtteknél
(kérdőíves)

- Vitalitás és személyes növekedés élménye (kérdőíves)
- diabéteszesek és egészséges felnőttek céljainak összehasonlító
elemzése

Egyeztethető továbbá:
- jól sikerült dkm3 kérdőívfordítás továbbdolgozása

Palatinus Zsolt A szakdolgozati témák jelentik itt is a kiindulási pontot. Empirikus
esztétika, kognitív folyamatok mozgásos velejárói, észlelés,
affordanciák, szakirányközi kollaborációk. Eljárások, amikkel a
műhelymunka kapcsán ismerkedni lehet:
kép és képszekvencia feldolgozás, video és hangelemzés, 3D
mozgásrögzítés, 3D animációk, adatsorok elemzése, jamovi

Papp-Zipernovszky
Orsolya

Konkrét kutatásba való bekapcsolódási lehetőségek:

-digitális egészségértés online felmérése
-cukorbetegek egészségértése

Pukánszky Judit - Médiahasználat és pszichés jóllét
- Család és párkapcsolat pszichológiája, kötődési jellemzők vizsgálata
- Serdülőkor és fiatal felnőttkor nehézségei, krízisei és megküzdés
jellemzői
- Testkép és önértékelés
- Hallgató által hozott téma egyeztetés alapján

Rafael Beatrix - krónikus betegségek (COPD, ISZB, diabétesz, hipertónia)) hátterében
álló lelki tényezők illetve a betegség pszichés következményei;
Egészséges személyek mintáján:
-társas támogatás;
-kardioprotektív lelki tényezők;
-vitális kimerültség;
-egészségkontrollhit
-egészség-magatartás stb. vizsgálata

Sallay Viola Konkrét, futó kérdőíves kutatásokba való bekapcsolódási lehetőségek:



1. Páros megküzdés és szülői stressz atipikus fejlődésű gyerekek
szüleinél

2. Fiatal nők szüléssel kapcsolatos attitűdjei és egészségértése
3. Vitalitás és személyes növekedés élménye

Szabó Éva Tanári kiégés stressz, munkaértékek, nehézségek és kontrollérzet és
egyéb tényezők kapcsolatának vizsgálata

Tanárjelöltek pályaképe, várható nehézségek percepciója

Agressziót és együttműködést támogató normák vizsgálata iskolai
osztályokban

Munkahelyi normák vizsgálata

Szegedi-Hallgató
Emese

Emlékezeti rendszerek mérése
Kognitív mérési eszközök fejlesztése
Implicit tanulás
Pszicholingvisztika - tabuszavak hatásának vizsgálata
Saját téma - egyéni egyeztetés alapján

Szél Erzsébet Konkrét kutatásba való bekapcsolódás lehetősége:
új kérdőív kipróbálása és bemérése.
Téma: mentalizáció kapcsolata a kötődési stílussal, észlelt szülői
nevelési hatással, a sikeres megküzdéssel, társas helyzettel, általános
jól-léttel

Szokolszky Ágnes Elméleti dolgozat témák:
· A kognitív tudomány egyes problémaköreinek újraértékelése (pl. tudat,

észlelés-cselekvés, nyelv) az embodiment paradigma keretében
· Egyéb egyeztetett témák

Empirikus dolgozat témák:
· “Mintha” játék tárgyakkal, óvodás korban
· Vizuális metafóra észlelés
· Kreatív eszközhasználat
· Egyéb “hozott”, egyeztetett témák

Volosin Márta - egyéni különbségek a kognitív funkciókban és a
feladatvégzésben

- hallási észlelés
- hallgató által hozott téma (saját kompenetciáimon belül)


