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A SZERKESZTŐ BEVEZETŐJE 

A Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolái között négy éves történetének során 
előkelő helyet foglalt el a László János vezette Pszichológia Doktori Iskola. Sikeré-
nek okait több tényezőben kereshetjük. Mind a Pszichológia Intézet, mind a doktori 
iskola hallgatói a magyar tudományos élet prominens személyiségeitől tanulhatnak, 
akadémikusoktól, tudományos kutatóintézetek vezető munkatársaitól. Jelenlétük, 
részvételük a képzésben alapvető formáló ereje annak a szellemiségnek, ami a prog-
ramokat jellemzi és egyben minősíti. 

A képzés nyitottságát, a kapcsolódó tudományterületekkel közös gondolkodásra 
való elkötelezettségét mutatja, hogy a végzett pszichológus-hallgatókon kívül más 
szakokon diplomát szerzett és a pszichológia tudomány iránt elkötelezetten érdeklő-
dő szakemberek is résztvevői. Közgazdászok, biológusok, irodalmárok, kommuniká-
ciós szakemberek egyaránt elmélyülhetnek a felkínált kurzusokból választott terüle-
teken. 

A modern személyiségpszichológia és szociálpszichológia területén az elmúlt 
évtizedekben megfogalmazódott jelentős új elméleti keretekre támaszkodva a külön-
böző alprogramokban az ember biológiai és társadalmi természetéből adódó jelensé-
gek és azok pszichológiai szintű integrált vizsgálatára ad lehetőséget a képzésben 
való részvétel.  

Az elmúlt közel négy év során a hallgatók három fő szakirányhoz kapcsolódó 
elméleti ismeretekkel szélesíthették látókörüket. Az elméleti pszichoanalízis, szemé-
lyiség-lélektan és szociálpszichológia alprogram mellett a múlt év őszétől a jelentke-
zők egy új, alkalmazott pszichológia ismeretkörrel is foglalkozhatnak: szervezetpszi-
chológiával. Célja a szervezeti szocializáció pszichológiai és pedagógiai hatóténye-
zőinek feltárása. Az új részprogram több egyetemi intézettel közös szakmai 
együttműködés eredménye.  

A képzés alapossága, a magas elvárások, az oktatók által nyújtott szakmai minta 
a fiatal doktoranduszok és kutatójelöltek számára olyan környezetet teremtenek, 
amely – saját motivációik hajtóerejére is támaszkodva – rendszeresen feladatok 
teljesítésére készteti őket. A tanulásba, kutatásba fektetett energiák eredményét 
egyrészt a befejezett minősítési folyamatok, másrészt az elkészült publikációk mu-
tatják. A tavalyi évben három disszertáció sikeres védésére került sor.  

A TUDÁSMENEDZSMENT örömmel ad helyet a PTE BTK Pszichológia Doktori 
Iskolája képzésben részt vevő hallgatók által elkészített tudományos írásműveknek, 
s ad lehetőséget a tudományos közélet porondján a bemutatkozásra és a megmérette-
tésre. Ezen tanulmányokat az oktató tudós-tanárok választották ki és javasolták 
megjelenésre. Bár egytől-egyig a hallgatott kurzusokhoz kapcsolódnak, természete-
sen magukon viselik szerzőik saját érdeklődésének, indíttatásának, előképzettségé-
nek és ezzel kapcsolatos szakmai attitűdjeinek nyomát. Másképpen közelít a szociá-
lis reprezentáció elméletéhez a közgazdász, mint a kommunikációs szakember, és 
más szintű az „otthonossága”, jártassága az elméleti pszichoanalízisben egy pszi-
chológusnak vagy egy irodalmárnak. Ez a sokszínűség azonban egyszerre gazdagsá-
got is jelent, és a közös szál adott. 
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A cikkek – mai világunk összetettségét szimbolizálva – egészséges interdisz-
ciplinaritás levegőjét árasztják. A Szabó Zoltán írásának teoretikus keretét adó szo-
ciális reprezentáció-elmélet a hetvenes évek óta a szociálpszichológiai irányzatok 
egyik jellegzetesen európai vonulata. A  közgazdasági gondolkodás egyik fontos 
paradigmájának, az egyéni hasznok maximalizálásának eredményeként létrejövő 
közjó rendjének premisszájához jelentésteli értelmezési keretet ad.  

Albert Judit tanulmányának témája: az emberi csoportok által a kommunikáció 
folyamatában kidolgozott értelmezések, a világról való közös tudás kialakítása és  
kapcsolódása a személyes identitás kérdéséhez. A valahova tartozás, önmagunk 
elhelyezése és definiálása a felnőtt ember mentális egységének egyik legfontosabb 
feladata. Identitásunk meg- és újraalkotása abban a történeti-gazdasági és földrajzi 
egységben, amit Európa névvel illetünk, az elmúlt évszázad során sok alkalommal 
konfliktusos folyamatban, időnként fenyegetettségben volt csak lehetséges.  

A PhD-kurzus hallgató-szerzői által írt dolgozatok gondolati folyamába utolsó-
ként beillesztett két írás témájában, az emberi élet legfontosabb fordulópontja, a 
szülés és a születés körüli események személyiségformáló hatása alapján kapcsolód-
hat egymáshoz. Kende Anna a női identitás alapvetően formáló eseményével, a szü-
léssel kapcsolatos élmények hatásával foglalkozik. A megközelítés szociálpszicho-
lógiai nézőpontja alapján a kötet más opusaihoz is jól illeszkedik, az identitásszer-
veződés feladatainak vonatkozásában. Lábadi Beatrix írása, a korai, preverbális 
érzelmek ontogenezisének magyarázatával foglalkozó elméleti megközelítések kriti-
kai-integratív elemzése az elméleti ihletésű írások sorában a melléklet egyik kiemel-
kedő darabja. 

 
 


