Szakdolgozati témák
Szakdolgozat vezetést a szociálpszichológia, gazdaságpszichológia, döntéselmélet különféle
területeihez kapcsolódva vállalok.
A következő táblázat bal oldalán átfogó témák jelennek meg, közepén egy példa arra,
ahogyan azt a témát konkretizálni lehet, jobb oldalán pedig további példaszerű részletezés
található. A példák természetesen csak tájékoztató jellegűek.
Sötét alapon azok a témakörök találhatóak, melyek szorosabban kapcsolódnak kutatásaimhoz,
világos alapon azok, melyek lazábban, de ilyen vagy olyan indíttatásból engem is
személyesen érdekelnek. A megjelölt témakörökön túli megkeresések is lehetségesek.
Nagy témakör

Egy példa konkrét vizsgálati
kérdésre
Összetett elosztásokban mutatott
elosztási preferenciákat befolyásoló
tényezők.

Méltányosságigazságosság

Stratégiai döntések

Kik a jó stratégák? A stratégiai
készség korrelátumai.

Kapcsolati
dinamikák
csereelméleti
megközelítése
Információfeldolgozási szintek

Befolyásolási
minták
és
viszontválaszok a viszonosság
normája
által
vezérelt
kapcsolatokban
A hátrányos tulajdonságra utaló
információk szerepe a benyomásformálódásban.

Döntéselőkészítő
információgyűjtés
jellegzetességei

Döntéselőkészítő információgyűjtés
és gondolati zárás

Önértékelés

Az önértékelés és az önkiszolgáló
torzítások alkalmazása.

Konfliktusok
önértékelés

és Konfliktusok okozta stresszhatások
oldása az éntől való távolítással.
Tréningfejlesztés

A kérdés kicsit konkrétabb
formában
Mitől függ például az, hogy az
egy időben osztásra kerülő téteket
az ember elkülönítve vagy
összegezve kezeli? Mitől függ az
osztás
ésszerűsége
és
méltányossága?)
Vajon mi mástól függ a jó
stratégiai
érzék,
mint
az
intelligenciától?
Vannak-e
személyiségkorrelátumai, helyzeti
meghatározói?)
Az adok-kapok játék munkaadómunkavállaló
helyzetének
grafikus változatával gyűjtött
tapasztalatok elemzése
Vajon mitől függ, hogy a
hátrányból
előny,
előnyből
hátrány lesz vagy éppenséggel a
hátrány hátrányként, az előny
előnyként nyer értelmezést?
Számítógépes
vizsgálóeszköz
fejlesztése többalternatívás és
többszempontos
helyzetekre,
mely
alkalmas
az
információgyűjtés mintázatainak
megragadására.
Vajon kik alkalmaznak több
önkiszolgáló torzítást, a pozitív
vagy a negatív önértékelésű
emberek?)
A negatív érzelmek és a stressz
jelentős forrása, ha a bennünket
érő negatív
hatások mögé
szándékot tulajdonítunk. Hogyan
lehet erre való hajlandóságunkat
csökkenteni?

Modernizáció
self

és A
self
az
elektromos Vajon
milyen
hatásokat
kommunikációban, self a média eredményez az, ha selfünk nem a
világában.
természetes face-to face interaktív
közegben mozog
A
számítógés Az énhatékonyság motívuma a Hogyan függ össze a valóságban
játékok
számítógépes játékokban
megélt
énhatékonyság
a
pszichológiája
játékszenvedéllyel?
Szabadon
választott témák

