PÁSKUNÉ DR. KISS JUDIT
Szakmai önéletrajz

Személyi adatok
név: Páskuné Kiss Judit
születési hely: Debrecen
születés ideje: 1964. július 6.
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
munkahely: Debreceni Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, Pszichológiai Intézet,
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék
beosztás: egyetemi adjunktus
telefon: (52) 387 243
e-mail: kisjutka@vipmail.hu

Végzettség, szakképzettség
Okleveles pszichológus és pszichológia szakos középiskolai tanár (1982-1987,
Kossuth Lajos Tudományegyetem), (kitüntetéses diploma)
Okleveles mentálhigiénikus és pedagógiai tanácsadó (1990-1993, Posztgraduális
Mentálhigiénikus képzés)
Angol-magyar szakfordító (1992-1994, Angol-magyar pszichológus-szakfordító
képzés)
Okleveles tanácsadó szakpszichológus – munka- és pályatanácsadás specializáció
(2008-2010, Eötvös Lóránt Tudományegyetem, Pedagógiai Pszichológiai Kar)

Tudományos cím, fokozat
Ph.D pszichológiából (summa cum laude), 2000; Debreceni Egyetem,
Bölcsésztudományi Kar „Személyközi kapcsolatok pszichofiziológiai és pszichológiai
elemzése” doktori iskola
Habilitációs értekezés (summa cum laude), 2010; Debreceni Egyetem
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Nyelvtudás
Szakmaival bővített középfokú angol „C” típusú
Orosz alapfokú „C” típusú

Pályázatok, kutatói és oktatói ösztöndíjak
1999 – Hajdúsági Agáripari Rt. Magyar Vidékért Alapítványa
1999 – „Tehetséges Debreceni Fiatalokért” Alapítvány kutatói ösztöndíja
1998 – Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
1996 – Universitas Alapítvány kutatói ösztöndíja
1996 – A Nijmegeni Egyetem kutatói ösztöndíja
1994 – Pro Regione Alapítvány kutatói ösztöndíja
1993 – A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt (MKM)
1986 – KLTE Népköztársasági ösztöndíj
1985 – KLTE Kiemelt ösztöndíj

Életpálya
1987-1989: iskolapszichológus (Erdey-Grúz Tibor Vegyipari szakközépiskola)
1993- : óraadó oktató (Ybl Miklós Műszaki Főiskola)
1989- 2000: egyetemi tanársegéd (Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai
Intézet)
2000- : egyetemi adjunktus (Debrecen Egyetem, Pszichológiai Intézet)
2002- : óraadó oktató (Szolnoki Főiskola, Kommunikáció és Menedzsment Tanszék)
2010-: óraadó oktató a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus szakvizsgára
felkészítő szakirányú továbbképzési szakon, DE BTK
2011-: óraadó oktató az ELTE Tanácsadás-pszichológia szakirányú továbbképzésében
2011-: óraadó oktató az ELTE Diáktanácsadás szakirányú továbbképzésében

Szakmai tapasztalatok
 1987 óta egyetemi előadások tartása
 kommunikációfejlesztő tréning vezetése egyetemi hallgatók és pedagógusok
számára
 egyetemi jegyzet, tanulmányok és világbanki tankönyvek, tanári kézikönyvek írása,
lektorálása
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 külföldi tanulmányutak (Hollandia, Belgium, USA, Nagy-Britannia)
 hazai és nemzetközi konferenciákon előadóként való részvétel (lásd konferenciák)
 oktatás posztgraduális képzéseken
 akkreditált módszertani képzések beindítása és vezetése pedagógus csoportokban
 távoktatási anyagok kidolgozása
 pedagógus-továbbképzések akkreditációs anyagának kidolgozása, tanfolyamvezetés
 Arany János Tehetséggondozó Programban külső munkatársként szakmai
felügyelet, továbbképzések, szakértői tevékenység;
 gazdagító programok kidolgozása
oktatásszervezés (AJTP, Zenta)

és

beindítása

a

tehetségfejlesztésben,

 HEFOP 3.1.1. pályázat, „Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a
kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira”. Kommunikációs ismeretek
 HEFOP 3.3.2. pályázat, „A tanárképzési alapszak 10 kredit értékű pedagógiai és
pszichológiai moduljai”. A tanárjelölt személyiségfejlesztése
 „Önismereti és pályaorientációs foglalkozások” c. pedagógus-továbbképzési
program kidolgozása, tartása (175/152/2005)
 „Ember és társismereti foglalkozások módszertana pedagógusok számára
kiscsoportos formában” c. pedagógus-továbbképzési program kidolgozása, tartása
(100 004/43/2011)
 Kutatói tevékenység (Anglia, „jó gyakorlatok” a tehetséggondozásban) a TÁMOP
3.4.4.A/08/1-2009-0001 Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program Országos Tehetségsegítő Hálózat c. projekt keretében
 Képzések kidolgozása és tartása a TÁMOP 3.4.4.A/08/1-2009-0001 Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program - Országos Tehetségsegítő Hálózat c.
projekt keretében
 Eredményes tanár-diák kapcsolat alakítása (Tanári Eredményesség Tréning, 1990,
Debrecen, Szerv.: Californiai Gordon Intézet)
 Emberi erőforrás-fejlesztés (Szervezetfejlesztési (OD) és emberi erőforrásfejlesztési (HRD) tréning, 1999)
 Projekpedagógia és epochális oktatás (2007)

3

