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„Ez a föld harcoló hely: a mi életünk.”
Pázmány Péter

beharangozó
Mivel várunk?
Izgalmas programokkal, rengeteg történetmeséléssel, egy kis szakmaisággal, de nem maradhat el
a humán tudomány sem: külön Neked válogatott,
érdekes egyetemi előadásokat láthatsz, találkozhatsz az ország számos középiskolájának diákjaival
és szuper csapatépítő programokon vehetsz részt
tanárszakos hallgatóink szervezésében.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi Kara és Hallgatói Önkormányzata idén is megszervezi öt napos nyári táborát,
olyan középiskolás diákoknak, akik 2018 szeptemberében kezdik a 11. vagy a 12. osztályt!

Kikkel találkozhatsz?
Új ismerősökkel! Kiváló történészekkel, pszichológusokkal, nyelvészekkel, irodalmárokkal és régészekkel!
Sőt! Sok jó fej Pázmányos egyetemistával! És talán
leendő szaktársaiddal!
Részletes információ >

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

PPKE BTK, 2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1., pre-hirlevel@btk.ppke.hu, +36 26 577 000, btk.ppke.hu

Bölcsészet- és

A 2018. július 9–13. között megrendezésre kerülő
tábor keretében egy hetet tölthetsz a PPKE BTK tájvédelmi körzetben fekvő, piliscsabai Campusán, melyet
Európa egyik legszebb egyetemi campusaként tartanak számon.

Időpont: 2018. július 9–13.
Helyszín: Piliscsaba

Diplomaátadó ünnepség
Karunk 2018. július 20–21-én tartja nyári diplomaátadó ünnepségét a piliscsabai campuson.
A részletes időbeosztásról honlapunkon tájékozódhat.

Szeptemberi előzetes
A hagyományokhoz híven a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2018-ban is részt vesz
a jelentősebb őszi kulturális fesztiválokon. Idén szeptemberben előreláthatólag két országos eseménynek adnak otthont karunk képzési helyszínei.

Időpont: 2018. július 20–21.
Helyszín: Piliscsaba, Stephaneum

Pázmány Szenior Egyetem

®

Szeptemberben ismét PSZE
Szeptember 25-én kezdődnek a Pázmány Szenior Egyetem őszi szemeszterének új kurzusai, amelyeknek tematikáit és oktatási napjait, valamint
a beiratkozás kezdetét rövidesen közzétesszük.
Kísérje figyelemmel hirdetéseinket honlapunkon és a Facebookon!

Bali János Liszt Ferenc-díjas furulyaművész és karnagy
vezetésével az Egyetemi Kórus és tanár kollégái két
koncertet adnak az Ars Sacra Fesztivál keretein belül.
2018. szeptember 19-én Esztergomban, szeptember 21-én pedig a Sophianumban lépnek fel. Mindkét
koncert műsorát 16. századi barokk művek fogják
alkotni. A pontos műsor, helyszín és időpontok még
kialakítás alatt vannak, kérjük kísérjék figyelemmel
mind a kari, mind a Fesztivál honlapját!

Időpont: 2018. szeptember 15–23.
Helyszín: Budapest – Sophianum, Esztergom – Iohanneum

Szeretettel hívjuk és várjuk régi és új szenior hallgatóinkat!

Szeptember utolsó péntekén Magyarország ismét
csatlakozik ahhoz az egész Európában ünnepelt fesztiválhoz, amelyet Kutatók Éjszakája néven ismertünk
meg már több mint egy évtizede. Az első ilyen eseményen még csak néhány intézmény nyitotta meg
kapuit, és szervezett érdekes programokat, tavaly már
46 város közel 200 helyszínén 2000-nél is több program várta a sok tízezer érdeklődőt.

Az elmúlt években szinte már hagyományossá vált
módon többek között a Pszichológiai Intézet tematikus előadásai és a PEACH Kutatócsoport workshopja
került megrendezésre. A Kar hallgatóin és oktatóin
túl szeretettel várjuk a szélesebb nyilvánosságot is,
hogy Karunk pezsgő tudományos életének más szereplőivel és friss eredményeikkel is találkozhassanak
a Sophianumba és Iohanneumba látogatók.

Időpont: 2018. szeptember 28–29.
Helyszín: Budapest – Sophianum, Esztergom – Iohanneum

krónika
Budapest
A Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése
2018. május 31. és június
2. között került megrendezésre a Magyar Pszichológiai Társaság XXVII.
Országos Tudományos
Nagygyűlése a PPKE BTK
Pszichológiai Intézetében. Külön öröm volt a szervezők számára, hogy az
idei nagygyűlés nemcsak egy soron következő éves
konferenciát jelentett, hanem jubileumi alkalom is
egyben: a Magyar Pszichológiai Társaság fennállásának 90. évfordulóját ünnepeljük idén. Mindezek
fényében nagy megtiszteltetés a Pszichológiai Intézet
számára, hogy a pszichológusi szakma és a társaság
ünnepének a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának megújuló budapesti campusa adott
otthont.
A konferencia „Változás
az állandóságban” címet
viselő mottója kettősségre utalt, a Magyar
Pszichológiai Társaság
stabilitására, annak
múlhatatlan érdemeire,
miközben a PPKE BTK Pszichológiai Intézete egyházi
fenntartású intézményként új tagként csatlakozott
a nagygyűlés szervezőinek sorába. Mindemellett a
változás a konferencia szakmai-tudományos programját is érintette, hat igen izgalmas és magas színvonalú plenáris előadás hangzott el, s a résztvevők
58 szimpózium keretén belül mutatták be
a pszichológia legújabb
tudományos eredményeit. Újdonságot jelentett, hogy először került
megszervezésre angol

nyelvű nemzetközi szimpózium, továbbá a Magyar
Tudományos Akadémia Pszichológiai Tudományos
Bizottságának „Alkalmazható-e a tudomány?” című
vitaszimpóziuma új műfajjal mutatkozott be: a vita
résztvevői három perces előadások formájában érveltek a tudomány alkalmazhatósága mellett, vagy fogalmazták meg kétségeiket a kérdés kapcsán. A plenáris
előadások és a szimpóziumok mellett 19 tematikus
blokk, 14 műhely és 40 poszter mutatkozott be a konferencián.
A Pszichológiai Intézet különleges kulturális programokkal, érdekes városnéző sétákkal gazdagította
a konferencia szakmai programját, a Festetics Palota
tükörterme pedig méltó helyszínét adta a konferencia
állófogadásának.
A Nagygyűlés kivonatkötete letölthető innen.
Személyes részletekért, fényképekért keresse fel a Társaság Facebook oldalát.

BÉTA Fringe rendezvény
2018. május 31-én a Nagygyűlés satelit programjaként került megrendezésre a Pszichológiai Intézetében működő, az MTA által is kiemelten támogatott
BÉTALab kutatócsoport BÉTA Fringe rendezvénye. A kutatócsoport arra keresi a választ, hogy a

serdülőkor során a biológiai-, hormonális érés valamint a tapasztalat hogyan befolyásolja a különböző
életkori és érettségi szinten lévő csoportok teljesítménymintázatát, illetve hogy kamaszkorban a kognitív- és motoros képességek milyen módon lépnek
a gyermekiből felnőttszerű állapotba. Május 31-én
a kutatócsoport munkájába nyerhetett betekintést
a szélesebb nagyközönség. A projekt senior kutatói
és vizsgálatvezetői fél órás turnusok keretében mutatták be azokat a kísérleteket, melyeken a vállalkozó
kedvű kamaszok vesznek részt a Pszichológiai Intézet
laborjában. Az érdeklődőknek a gondolkodás rugalmasságáról és annak mérő eljárásairól Gerván Patrícia,
valamint a finommotoros fejlődésről Berencsi Andrea
és Csik Fabiola tartott interaktív bemutatót. A serdülők körében az egyik legnépszerűbb és leglátványosabb paradigmát, az EEG vizsgálatot pedig Magyari
Lilla és Ziman Gergő ismertette meg a Fringe látogatókkal. Mivel a kamaszkori agyfejlődésben kiemelten fontos szerep jut az alvásnak is, így a vendégek
Gombos Ferenc, alváskutatótól tudhattak meg többet erről a területről. A kutatás vezetője, Kovács Ilona
pedig örömmel válaszolt a kamaszkori agyfejlődéssel
kapcsolatban felmerült további kérdésekre is.
A Fringe látogatók tehát kötetlenül megismerhették
a felnövéshez vezető út során végbemenő fejlődés
néhány mozgatórugóját és a kísérleti pszichológia
izgalmas eszköztárát.
Bővebb információ a BÉTALab kutatásáról a csoport
weboldalán és Facebook oldalán található.

ESZTERGOM
Múzeumok éjszakája
Minden
eddigi látogatói rekordot
megdöntve, több
mint 250-en voltak
kíváncsiak a Múzeumok
Éjszakáján a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem programjaira.
Az esti program során a Múltban csatába küldtük legionáriusainkat saját kézzel készült táblákon és a rómaiak óta népszerű malom-játékot játszottunk, a lelkes
résztvevők óriás színezőn próbálhatták ki művészi
tehetségüket.
Az ókori eredetű, ma is
játszott játékokkal szórakoztattuk a kisebbeket és
a gyermeklelkű felnőtteket is.
Aki teljesítette a kiképzés során a sok trükkös
feladatból álló próbákat, lehetőséget kapott, hogy
magán hordozza a légió jelét.
Köszönjük a Régészeti Térinformatikai Labor oktatóinak a feladatok összeállításában és lebonyolításában
való közreműködésüket!
A jövőbe is bepillanthattak azok az érdeklődők,
akik megtekintették az
Információs Technológiai
és Bionikai Kar kísérleteit
és bemutatóit, amelyben
Dr. Iván Kristóf dékán
úr is aktívan részt vett,
hagyományteremtő
módon.

