N E X U S | KALEIDOSZKÓP | Intézeti hírek

A PSZICHOLÓGIA INTÉZET
AKTUÁLIS HÍREI
A Pszichológia Intézet elmúlt hónapjai igencsak eseménydúsak voltak mind az oktatás,
mind a tudományos tevékenységek terén.

kézikönyvek sorozatban a napokban megjelent és Pszichológia címet viselő kötet, melyben több olyan fejezetet is találunk, melyeket
kollégáink neve fémjelez. Szeretettel hívunk
és várunk mindenkit a május 10-én megrendezendő könyvbemutatóra (helyszín a Vargha
Damján Konferenciaterem).

Sikerült bővíteni a képzési kínálatunkat egy
új szakiránnyal. Az intézet munkatársai hos�szú hónapok óta dolgoztak a kora gyermekkori
intervenciós tanácsadás mesterképzési szak
tantervének összeállításán, és nagy örömünkre a munkájukat siker koronázta, ugyanis az
Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyta a szakindítást. A szak egyedülálló, más
egyetemek képzési kínálatában nem szerepel,
és a következő tanévtől kezdve várjuk a jelentkezőket.

Március 23-án egy online előadás keretében
a vendégünk volt prof. Mauro Sarrica és Valentina Rizzoli. Mindketten a Sapienza University
of Rome oktatói, és az előadásukban arra hívták fel a figyelmet, hogy számtalan, egymással
is összefüggő kockázatnak vagyunk kitéve (pl.
klímaválság, járvány stb.), amelyekre az emberek általában csekély figyelmet fordítanak és
kevéssé próbálnak tenni ellenük. A jelenség
magyarázata mellett kitértek arra is, hogy milyen kommunikációs módszerekkel lehetne az
embereket aktivizálni és cselekvésre mozgósítani a fenti témák kapcsán.

Az utóbbi hetek a tudományos minősítések
vonatkozásában is jelentőségteljesek voltak.
Deák Anita kolléganőnk őszi habilitációját követően másik két kollégánk szakmai pályafutása is ahhoz a fontos mérföldkőhöz érkezett,
hogy megkezdhették a habilitációs folyamatot. Március 8-án Kocsor Ferenc kollégánk,
március 29-én pedig Gyuris Petra kolléganőnk
előadásaira gyűlt össze a Pszichológia Intézet
apraja-nagyja a családtagokkal és a barátokkal kiegészülve. Izgalmas és elgondolkodtató
előadásaik nem csak a hallgatóságot mozgatták meg, hanem a bíráló bizottság tetszését is
maximálisan elnyerték, melyet a 100%-os értékelésük kiválóan tükröz. Szeretettel gratulálunk mindkét kollégánknak és kívánjuk, hogy
a több tucatnyi tudományos eredményüket
még nagyon sok kövesse!

Szerencsére az idei tavasz sem múlt el Pszieszta konferencia nélkül. A március 10. és 12.
között megtartott hallgatói konferenciára a
Civil Közösségek Házában került sor. A pszichológia hallgatók ebben az évben is nagyon
érdekes és színes programot állítottak össze. A
háromnapos konferencia alatt számos témába
kaphattunk bepillantást előadások és workshopok formájában. Volt itt többek között mindfulness-, mese- és művészetterápiás műhely, az
előadásokon pedig szó esett például a veszteségek feldolgozásáról, Szondi Lipót munkásságáról, a nárcizmusról és az addikciókról.

Intézetünk oktatói a publikálás terén is
jeleskedtek, és az elmúlt időszakban számos
tudományos írásmű született a tollukból. Az
ősszel megjelent A lélek sötét oldala – machiavellizmus, pszichopátia, nárcizmus című kötetet
– melyben kollégáink szerkesztőként és szerzőként egyaránt tevékenyen részt vettek – most
egy újabb könyv követte. A pszichológiát kedvelő olvasók körében minden bizonnyal nagy
népszerűségnek örvend majd az Akadémiai
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