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TANULMÁNYOK 

Krúdy Gyula  Gimnázium, Nyíregyháza (1987 - 1991)  

Kossuth Lajos Tudományegyetem, BTK 

Pszichológia szak (1991-1996) – Pszichológus oklevél (1996) 

Debreceni Egyetem, Multidiszciplináris Doktori Iskola  

Ösztöndíjas (1996-1999) – PhD (doktori védés – 2004; PhD fokozat - 2004)  

 

NYELVISMERET 

Angol - felsőfokú C típusú nyelvvizsga 

 

MUNKAHELY, BEOSZTÁS 

Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék (2000-2007) 

Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, Pedagógiai Pszichológiai Tanszék (2007-től)  

Tudományos segédmunkatárs (2000 – 2004) 

Egyetemi tanársegéd - Első ciklus (2004 - 2008) 

Kinevezett tanársegéd (2008) 

Kinevezett adjunktus (2009) 

 

 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

Pszichológusképzésben osztott és osztatlan formában nappali és levelező képzésben oktatott kurzusok (16 kurzus) 

Evolúciós pszichológia (gyakorlat) 

Evolúciós pszichológia I., II. (előadás) 

Fejezetek a tehetségkutatás területeiből (gyakorlat) 

Fejlődés és kognitív pszichodiagnosztika (gyakorlat) 

Fejlődéslélektan (gyakorlat) 

Fejlődéslélektan II., III. (előadás) 



Fejlődéslélektan IV. (gyakorlat) 

Felnőttkori változások (előadás) 

Iskolai Tehetséggondozás (előadás) 

Összehasonlító pszichológia (előadás) 

Személyiséglélektan I., II., III. (előadás) 

Személyiséglélektan I., II., III. (gyakorlat) 

 

Tanárszakos tárgyak (6 kurzus) 

Iskolai mentálhigiéné 

Iskolai tehetségfejlesztés 

A nevelés pszichológiai alapjai 

Pszichológiai elméleti alapok  

A személyiségfejlesztés pedagógiai pszichológiai alapjai 

A tanári személyiség fejlesztése 

 

Pedagógus szakvizsga (1 kurzus) 

Szakmai önismeret 

 

PhD kurzus (1 kurzus) 

Kötődés óvodáskorban 

 

Mentálhigiénikus képzés (1 kurzus) 

Személyiséglélektan 

 

Gyógypedagógiai kar  (5 kurzus) 

Magatartászavarok speciális pszichológiája (fejlesztőpedagógusok számára) 

Pszichodiagnosztika I., II. (fejlesztőpedagógusok számára) 

Pszichológia II. (gyógypedagógusok, szociálpedagógusok óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők számára) 

Személyiség- és szakmai készségfejlesztő tréning (fejlesztőpedagógusok számára) 

A viselkedés elemzése és fejlesztése (gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők számára) 

 

Mentorkurzusok (2 kurzus)  

Tanítsunk Magyarországért I., II. 

 

 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

 Szakdolgozatok, műhelymunkák vezetése (179 fő) és bírálata  

 OTDK témavezetés (3 fő) 



 Szakmai felkérésekre doktori bírálatok készítése, opponálás, doktori szigorlatokon vizsgáztatóként való 

részvétel. (Doktori folyamatban védési bizottság tagjaként 4 alkalommal, opponensként 6 alkalommal, 

szigorlati vizsgáztatóként 3 alkalommal kértek fel közreműködésre.) 

 Doktori témavezetés (3 fő megvédte disszertációját, 1 abszolutóriumot szerzett) 

 A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában aktívan részt veszek DETEP-témavezetőként (5 fő) 

 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 

 A Tehetséghidak Program keretében tehetség- és pályatanácsadás  

 Tanulmánykötet szerkesztése:  

Kortárskapcsolatok iskoláskorban. Debrecen, Debreceni Egyetemi K., 2012.  

 

 

KITÜNTETÉS 

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának legnépszerűbb oktatója lettem a 2014/2015-ös tanévben 

az egyetemi és az MA képzésben részt vevő hallgatók szavazatai alapján.  

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELVÉGZETT TEHETSÉGGONDOZÓI TEVÉKENYSÉGEKRŐL  

A MATEHETSZ munkájába 13 éve kapcsolódtam be, azóta szinte folyamatosan az egyéni tanácsadások mellett 

valamilyen képzési, oktatási tevékenységben vállalok részt. 

 

Közvetlen tehetségsegítő tevékenységek 

Tehetségsegítést az óvodától az egyetemi hallgatókig minden korosztályban végeztem.  

Tanácsadások szintjén foglalkoztam tehetséges gyerekekkel és fiatal felnőttekkel egyaránt, ha az szükséges volt, a szülők 

bevonása is megtörtént a tanácsadási folyamatba.  

Az egyéni tanácsadások, melyeket végeztem a MATEHETSZ kötelékein belül zajlottak a következő témák valamelyikének 

mentén: 

1. Pályaorientációs tanácsadás 

2. Tehetség-tanácsadás  

3. Egyéni személyiségfejlesztés 

4. Tehetségazonosító egyéni konzultáció 

5. Egyéni pszichológiai tanácsadás, mentális támogatás 

 

Főállású munkahelyemen, a Debreceni Egyetemen a tehetséges hallgatókat egyrészt tudományos munkák 

létrehozásában, illetve tudományos szerveződésekbe való bekapcsolódásban támogatom több fórumon, másrészt a 

Tanítsunk Magyarországért program munkatársaként kiképzett egyetemista mentorok bevonásával hátrányos helyzetű 

7-8. osztályos fiatalok pályaválasztási lehetőségeit és döntéseit kívánom munkatársaimmal együtt folyamatos mentori 

tevékenységgel segíteni.  

 



Részletezve a tehetségsegítő tevékenységeket 

 

Egyéni tanácsadás kerete 

 A Tehetséghidak Program keretében  Tehetség-és Pályatanácsadás  2015. január és április között tehetséges 

gyermek illetve szülei számára egyénenként 10 óra időtartamban (9 fő) 

 Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt, melynek megvalósítási időszaka 2016-tól 2021-ig tartott. 

EFOP-3.2.1.-15-2016-00001 (9 fő) egyénenként 5 illetve hosszabbítás esetén 10 órában. 

 A Debreceni Egyetem keretein belül végzett tehetségsegítő tevékenység  

 OTDK témavezetés (3 fő) 

 A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában kezdetektől fogva részt veszek DETEP témavezetőként (6 

fő) 

 Kötetet szerkesztettem, melyben 3 hallgató kapott publikációs lehetőséget, segítve pályájuk elindítását 

 Kutatócsoport létrehozása tehetséges hallgatók bevonásával 

 Phd-témavezetés (3 fő megvédte disszertációját, 1 fő abszolutóriumot szerzett) 

 Pszichológia osztatlan képzésben, illetve BA vagy MA szinten 179 hallgató szakdolgozatának voltam 

témavezetője, amelyek közül ma többen is fokozattal rendelkező kutatók vagy annak küszöbén állnak.  

 

A Tanítsunk Magyarországért program munkatársaként immáron negyedik féléve segítem a mentorálási munkákat. 

Egyrészt az egyetemisták mentorálásra felkészítő oktatójaként veszek részt a programban, másrészt a már kiképzett és a 

hátrányos helyzetű általános iskolásokat mentoráló hallgatók segítőjeként működök folyamatos tanácsadási és a 

mentorálást szervező és ellenőrző feladatokkal. 

 

Közvetett módon történő tehetségsegítési tevékenység tehetségfejlesztő szakemberek képzése nyomán 

 

Idetartozó tevékenységeim voltak: könyvírás, képzés kidolgozás és annak rendszeres tartása, e-learning oktatási anyag 

készítés és azokra épülő kurzusok megtartása nagy számban. 

 

A Debreceni Egyetem keretein belül évek óta folyamatosan tartok tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kurzusokat 

pszichológus hallgatók és tanárszakos hallgatók számára. 

 

 

 

 

 



Részletezve 

Könyv 

Tehetség- és személyiségfejlesztés címmel jelent meg kötetünk a Géniusz sorozatban:  

Inántsy-Pap Judit, Orosz Róbert, Pék Győző, Nagy Tamás: Tehetség és személyiségfejlesztés. Budapest,  

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010 

 

Képzések, műhelymunkák  

 Képzés kidolgozása és tartása a TÁMOP 3.4.4.A/08/1-2009-0001 Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő 

Program - Országos Tehetségsegítő Hálózat c. projekt keretében 

 Műhelymunka tartása MATEHETSZ megbízásából óvódapedagógusok számára: A tehetség műhelymunkában 

alkalmazott pszichológiai, pedagógiai és módszertani gyakorlatok címmel 

 

E-learning kurzusok kidolgozása és tartása 

 EFOP 3.2.1-15-2016-00001 - Tehetségek Magyarországa programban az E002 - es kurzus kidolgozása:                 

A személyiség fejlődésének szerepe a tehetség kibontakozásában címmel. 17 csoport esetében láttam el              

a kurzusgazdai feladatokat.  

 EFOP 3.2.1-15-2016-00001 - Tehetségek Magyarországa programban az E012 - es kurzus kidolgozása Fejlődés-

lélektan a tehetségfejlesztés vonatkozásában címmel. 26 csoport esetében láttam el a kurzusgazdai 

feladatokat.  

 

Egyetemi tehetségkurzusok tartása  

 Fejezetek a tehetségkutatás területeiből (pszichológus hallgatók részére, gyakorlat) 

 Empirikus munka a tehetséggondozásban (pszichológus hallgatók részére, gyakorlat) 

 Iskolai tehetséggondozás (pszichológus hallgatók részére, gyakorlat) 

 Iskolai tehetségfejlesztés (tanárszakos hallgatók részére,  gyakorlat) 

 

Tehetségkiválasztás  

 Magyar Templeton Programban, a tehetségek beválogatásának utolsó körében, a személyes interjúk 

felvételében (20 fő) 


