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TANULMÁNYOK 

 

2010-2013: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológia MA 

 Szakirány: Klinikai- és egészségpszichológia 

Szakdolgozatomban hirtelen szívhalál után újraélesztett betegeket vizsgáltam interjú és kérdőívek 

segítségével. Kutatásom keretében a poszttraumás stressz-zavar és poszttraumás növekedés kime-

netelét kutattam az orvosi terápiás protokoll, az újraélesztés helyszíne, valamint az események szub-

jektív értelmezésének függvényében.  

 

2007-2010: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológia BA 

 

 

SZAKMAI KÉPZÉSEK 

 

2013-2014: Családterápiás alapképzés (200 óra) 

 Kiképző: Kozma-Vízkeleti Dániel 

 

2007-2014:  Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia, önismeret 

Terapeuta: Horgász Csaba 

 

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK 

 

2014. 04-től: Heim Pál Gyermekkórház Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály 

Pszichológus 

Az osztályon folyó munka elsődleges célja a diagnózisalkotás, amelyet exploratív interjúk és pszicho-

lógiai tesztek segítségével végzünk, pszichodinamikus szemléletben. Mindezt a fiatalok környezeté-

nek bevonásával, legtöbbször a szülőkkel szorosan együttműködve.  
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2012-2014: Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia 

Foglalkoztató, segédápoló 

A kórház diagnosztikus részlegén dolgoztam, ahol feladatom a szabadidős aktivitások koordinálásá-

tól kezdve az étkeztetésen át a csoportfoglalkozások vezetéséig minden, ami a gyerekek mindennapi 

rutinjának része; ezen „életközeli” tapasztalatok és a viszontáttételes érzelmek felhasználása fontos 

segítség a diagnózisalkotás során is. Korábban a kórház terápiás részlegén dolgoztam, ahol főleg 

kognitív viselkedésterápiás megközelítésben zajlott a munka. 

 

2012-2013: Bolyai Gyermekotthon 

  Pszichológus 

Rendszerszemléletű megközelítésben dolgoztam az intézmény nevelőivel és vezetőjével, amelynek 

célja a munkatársak mentalizációs képességének fejlesztése volt, a mindennapi munkájuk során elő-

forduló helyzetek átbeszélése révén. Emellett a gyermekek számára tartottam egyéni esetvezetést, 

valamint csoportot vezettem elsősorban közösségépítő és önismereti céllal. 

 

2012. 03-10.: Péterfy Sándor utcai Kórház Krízis intervenciós és pszichiátriai osztály 

Önkéntes foglalkoztató 

A kórház zárt osztályán tartottam önkéntes társaimmal és az ott dolgozó foglalkoztatóval kognitív 

képességeket fejlesztő foglalkozásokat elsősorban demens és pszichotikus betegeknek.  

 

2012. tavasz:  Nyírő Gyula Kórház, II. Pszichiátriai Osztály 

Gyakornok 

Gyakorlati feladataim során részt vettem a team vizitjein, betegvizsgálatokon, valamint elsőinterjút 

vettem föl. 

 

2012. tavasz: Országos Gerincgyógyászati Központ, Szamóca Pszichoszomatikus Ambulancia 

  Gyakornok  

Egészségpszichológia gyakorlatomon elsőinterjú felvételét, tesztfelvételt és –elemzést, valamint 

ezek prezentációját végeztem, kiegészítve az Ambulancia pszichológusainak rövid képzésén való 

részvétellel. 

 

2010-2013:  ELTE Kortárs Segítő Csoport 

Kortárs segítő 

Az ELTE pszichológushallgatóinak önkéntes csoportjában az egyetem hallgatóinak egyéni esetveze-

tését végeztem egyéni és csoportos szupervízió mellett, valamint részt vettem a csoport több más 

projektjében is (pl. rendezvényszervezés, reklám, felvételiztetés, sajtó, Identity). Ezeken túl a csoport 

tagjainak belső képzéseit összeállító teamjének is tagja voltam. 

 

2010-2012: Thalassa-ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Otthon 

Önkéntes és gyakornoki munka 

A Thalassa-házban nagycsoportokon és a közös házkörüli munkákban vettem részt, kiegészítve hét-

végi csapatépítő foglalkozásokkal, amelyeket önkéntes társaimmal tartottunk a bent tartózkodó 

pácienseknek. A betegek és a dolgozók elégedettségi mutatóiból készülő kutatásban is részt vettem. 

 

 

 

 



2007. 01-06.: Jézus Szíve Idősek Otthona, Pécel 

  Önkéntes 

Részt vettem a lakókkal zajló beszélgetéseken és fejlesztő foglalkozásokon, amelyek egyéni és cso-

portos keretben történtek.  

 

 

NYELVTUDÁS 

 

Angol:  Középfokú nyelvvizsga (B2 – írás és beszéd) 

Német:  Középfokú nyelvvizsga (B2 – írás és beszéd) 


