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9:15	
  -‐ 9:50	
  Registration
9:50-‐10:00	
  Opening remarks

BRAIN OSCILLATIONS AND PSYCHOLOGICAL FUNCTION

10:00-‐10:45	
  Understanding	
  how	
  oscillations	
  shape	
  visual	
  perception
Sasskia BRUERS,	
  Université de	
  Toulouse	
  Paul	
  Sabatier,	
  France
10:45-‐11:15	
  On the sexual dimorphism of	
  sleep spindles
Róbert BÓDIZS,	
  Semmelweis University,	
  Budapest,	
  Hungary
11:15-‐11:45	
  coffee break
11:45-‐12:00	
  Typical	
  and	
  atypical	
  EEG	
  synchronization	
  during	
  sleep
Ferenc GOMBOS, PPCU,	
  Budapest,	
  Hungary
12:00-‐13:00	
  Is	
  your	
  personality	
  inscribed	
  in	
  the	
  dynamics	
  of	
  your	
  brain	
  at	
  rest?	
  	
  	
  	
  	
  
Adriana	
  SAMPAIO,	
  University	
  of	
  Minho,	
  Minho,	
  Portugal
13:00-‐14:00	
  lunch break

SHAPING THE DEVELOPING BRAIN

14:00-‐15:00	
  Developmental	
  trends	
  and	
  the	
  role	
  of	
  early	
  visual	
  experience
Bat	
  Sheva HADAD, University	
  of	
  Haifa,	
  Haifa,	
  Israel
15:00-‐15:15	
  Typical	
  and	
  atypical	
  motor	
  development
Andrea	
  BERENCSI,	
  PPCU,	
  Budapest,	
  Hungary
15:15-‐15:45	
  coffee break
15:45-‐16:00	
  Posterior-‐anterior	
  brain	
  maturation	
  reflected	
  in	
  behavioral	
  function
Patrícia	
  GERVÁN,	
  PPCU,	
  Budapest,	
  Hungary
16:00-‐16:45	
  The	
  role of	
  maturation and	
  experience in	
  pubertal development
Ilona	
  KOVÁCS,	
  PPCU,	
  Budapest,	
  Hungary

LOCATION:	
  PPCU	
  FLPS,	
  1088	
  Budapest	
  
Szentkirályi utca 28,	
  209.	
  Room	
  Pope	
  John	
  Paul	
  II

Pázmány	
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  április	
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8:30	
  -‐ 9:15	
  Regisztráció
9:15	
  -‐ 9:30	
  Megnyitó
9:30-‐10:15	
  Irigykedő előítéletek szerepe a	
  társadalmi hierarchiák
fenntartásában.	
  KOVÁCS Mónika , ELTE,	
  IPPK
10:15-‐11:00	
  A	
  borderline személyiségzavar	
  kutatása
UNOKA Zsolt, SE,	
  Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
11:00-‐11:30	
  kávészünet
11:30-‐12:15	
  Narratívumok a	
  pszichoterápiában,	
  PÉLEY Bernadette,	
  PTE,	
  
Pszichológiai	
  Intézet,	
  Fejlődés-‐ és Klinikai Pszichológiai Tanszék
12:15-‐13:00	
  A	
  lelki	
  egészség	
  pszichológiája, MARTOS Tamás,	
  SZTE,	
  Pszichológiai
Intézet,	
  SE	
  Mentálhigiéné Intézet
13:00-‐14:00	
  ebédszünet
14:00-‐14:45	
  Társadalmi folyamatok reprezentációinak vizsgálatai -‐ kutatások a	
  	
  
PPKE	
  Pszichológiai Intézet,	
  Szociál-‐ és Szervezetpszichológiai
Tanszékén,	
  FÜLÖP Éva,	
  SZALAI Katalin,	
  KŐVÁGÓ Pál
14:45-‐15:30	
  Az	
  emlékezeti	
  befolyásolhatóság	
  személyiségbeli és	
  kognitív	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
aspektusai.	
  BATTA Barbara,	
  BOROS János,	
  PPKE,	
  Pszichológiai	
  Intézet,	
  
Személyiség-‐ és Klinikai Pszichológia Tanszék
15:30-‐16:00	
  kévészünet
16:00-‐16:45	
  A	
  vallásosság kötődéselméleti értelmezése. URBÁN Szabolcs, PPKE	
  	
  	
  
Pszichológiai Intézet Személyiség-‐ és Klinikai Pszichológia Tanszék
16:45-‐17:30	
  Szociális háló és kötődés -‐ Kötődéskutatások a	
  PPKE	
  Pszichológiai
Intézet,	
  Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszékén
BERÁN Eszter,	
   HÁMORI Eszter,	
  CSABAI Krisztina
17:31	
  -‐19:00	
  Fogadás

HELYSZÍN:	
  PPKE	
  BTK	
  Sophianum,	
  1088	
  Budapest	
  
Mikszáth K.	
  Tér 1.	
  I.	
  emelet 112.

