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Volosin Márta egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte. 2012 óta a Magyar 
Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjában, a Kognitív Idegtudományi 
Intézetben tudományos segédmunkatárs, majd 2019-től tudományos munkatárs. PhD munkáját az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Kognitív pszichológia programjának keretein belül 
végezte. Disszertációjának címe: „Electrophysiological correlates of the attention-distraction 
balance” (A figyelem és az elterelődés közti egyensúly vizsgálata). Két alkalommal járt 
Németországban DAAD kutatócsere-programmal valamint kutatói ösztöndíjjal: először 2014-ben 
egy hónapot, majd 2016-17-ben egy évet töltött Lipcsében (Universität Leipzig, BioCog – 
Kognitive und Biologische Psychologie). 2017 óta óraadóként, 2019 óta pedig adjunktusként 
dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében. Érdeklődési területe elsősorban 
a hallási figyelem, az elterelődés és ezeknek időskori változásai, az elektrofiziológia (EEG) 
valamint a tudománynépszerűsítés.  
 
 
 
Választható műhelymunka és szakdolgozati témák:  

- figyelem és elterelődés 
- kognitív funkciók időskori változásai 
- hallási észlelés és figyelem 
- egyéni különbségek a kognitív teljesítményben 

 
Oktatott kurzusok:  

- BA: Statisztika I. gyakorlat, Kísérleti és általános lélektan I. előadás (levelezős), Kísérleti 
és általános lélektan III. gyakorlat (nappali) 

- MA: Kognitív pszichológiai mesterkurzusok, Kognitív rendszerek 3: Magasabb rendű 
kognitív folyamatok, Intézményen belüli gyakorlat 2 
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