
A doktori szigorlat tárgyai (2015 január 8.) 

 
A szigorlati főtárgyak közül a szigorlati bizottság jelöl ki egyet a hallgató számára, a melléktárgyak 
közül pedig a hallgató választ egy szűkebb kutatási területéhez kapcsolódó elméleti és egy 
módszertani tudást áttekintő gyakorlati tételt. 
 

Főtárgyak 
Pszicholingvisztika  
Érzékelés és észlelés 
Memória és tanulás 
Kognitív fejlődés 
Neuropszichológia 
A kognitív folyamatok idegtudományi alapjai 
Az ember-számítógép interakció pszichológiai modelljei 
A foglalkozási rehabilitáció pszichológiai alapjai 
Magas kockázatú szocio-technikai rendszerek sajátosságai 
Team-munka mentális modelljeinek mérési technikája 
Pszichológiai alkalmasság, kiválasztás 
Munkahelyi pszichés jóllét 
Pszichológia szerepe a szervezeti hatékonyságban 
Teljesítményértékelés pszichológiai aspektusai 
 
 

Választható melléktárgyak a Kognitív pszichológia kutatási területen 
 
I. Szűkebb kutatási területhez kapcsolódó tudás 
1. Nyelvelsajátítás 
2. Morfológiai feldolgozás 
3. Mondatfeldolgozás 
4. A nyelvi fejlődés zavarai 
5. Nyelv és agy 
6. Fogalmi fejlődés és reprezentáció  
7. Pragmatika  
8. Nyelvfilozófia  
9. A nyelv és a nemnyelvi megismerő folyamatok 
10. Numerikus megismerés 
 
 
II. Módszertani tudás 
1. Korpusz alapú gyermeknyelvi kutatások 
2. A reakcióidő mérése a pszicholingvisztikában 
3. On-line mérések a pszicholingvisztikában 
4. Off-line mérések a pszicholingvisztikában 
 
 
Választható melléktárgyak a Kognitív Idegtudomány kutatási területen 
 
I. Szűkebb kutatási területhez kapcsolódó tudás 
1. Alak és tárgylátás 
2. Multiszenzoros integráció 
3. Perceptuális fejlődés 



4. Perceptuális tanulás 
5. Az amnéziák neuropszichológiája 
6. Perceptuális kategorizáció és döntéshozatal  
7. Kognitív folyamatok eltérései neuropszichiátriai zavarokban  
8. A frontális kéreg kognitív idegtudományi modelljei  
9. A figyelem szerepe az észlelésben 
10. Az alvás neurokognitív vonatkozásai 
11. Hallási jelenet elemzés és emlékezet 
 
II. Módszertani tudás 
1. Pszichofizikai módszerek 
2. Humán elektrofiziológiai módszerek 
3. Neuropszichológiai módszerek 
4. Agyi funkcionális képalkotó módszerek 
 
 
Választható melléktárgyak az Alkalmazott Pszichológia kutatási területen 
 
I. Szűkebb kutatási területhez kapcsolódó tudás 
Individuális különbségek az ember-számítógép interakcióban 
A team megosztott mentális modelljének hatása a team-teljesítményére 
Támogató technológiák fejlesztésének pszichológiai alapjai 
Magas kockázatú munkakörnyezetben dolgozó teamek pszichológiai jellemzői 
Munkahelyi társas kapcsolatok 
A szervezeti beilleszkedés sajátosságai és következményei, munkahelyi 
karriertervezés 
A biztonság emberi meghatározói szocio-technikai rendszerekben 
 
II. Módszertani tudás 
Pszichofiziológiai módszerek az ember-számítógép interakció vizsgálatában 
A team mentális modell módszertani kérdései és technikái  
A foglalkozási rehabilitáció módszerei 


