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Név: Sztányi-Szekér Barbara születési év: 1991 

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve 

Okleveles pszichológus , Debreceni Egyetem, 2015. 

Jelenlegi munkahely(ek) 

Nyíregyházi Egyetem 

Tudományos fokozat 

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság 

PhD tanulmányok megkezdése 2018.szeptember, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, 

Pszichológia Intézet 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösz-

töndíj stb. és juttatásának időpontja 

- 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi 

intézményben stb.) 

Nyíregyházi Egyetem (főiskolai tanársegéd – 2019/2020 I. félév) 

- Gyermek szociális és életviteli kompetenciáinak fejlesztése, 

- Iskolai konfliktusok megoldása, 

- Pedagógiai szociálpszichológia, 

- Vezetéslélektan, 

- Vezetői készségek fejlesztése, 

- Szakmai identitás fejlesztése I. (Önismeret) – levelező, 

- Szakmai identitás fejlesztése III. (Stresszkezelés) – nappali és levelező kurzusok. 

Nyíregyházi Egyetem (főiskolai tanársegéd – 2019/2020 II. félév) 

- Esetelemzés, 

- Szakmai identitás fejlesztése, 

- Tanulói személyiség megismerése, 

- Fejlődéslélektan (elmélet és módszertan), 

- Vezetéslélektan, 

- Szakmai identitás fejlesztése II. (Kommunkáció és konfliktuskezelés), 

- Inkluzív nevelés, attitűdformálás, 

- Vezetői készségek fejlesztése – nappali és levelező kurzusok. 

Nyíregyházi Egyetem (tanársegéd – 2022/2023 II. félév) 

- Az emberi fejlődés, 

- Az inkluzív nevelés elmélete és attitűdformálás, 

- Egyéni komplex pedagógiai gyakorlat I., 

- Életviteli ismeretek, 

- Pályaismereti és pályaszocializációs gyakorlat 2.,  

- Szakmai identitás fejlesztése II. (Kommunikáció és konfliktuskezelés, 

- Szakmai identitás fejlesztése (önismeret) – nappali és levelező kurzusok. 

 

Debreceni Egyetem (külső óraadó – meghatározott alkalmak) 

- Tanulási nehézségek, 

- Hátrányos helyzetű tanulók az oktatásban – levelező kurzusok. 
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Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  

-   

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publi-

kációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása) 

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsoro-

lása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek  

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, 

éve, terjedelme 

Publikációs tevékenység:  

1. Alkalmazott pszichológia 2018/1: A nemfigyeléses vakság jelensége a sportpályán 

Prof. Dr. Nagy Beáta Erika, Dr. Kondé Zoltán, Kovács Karolina Eszter, Sztányi-

Szekér Barbara 

2. Bonding and separation – Current Problems in Clinical Psychology 2020/1: “Fa-

mily structure formation in “transnational families””, Barbara Sztányi-Szekér, 

Zsuzsanna Almássy, Anita Szemán-Nagy 

3. Psychiatria Hungarica 2022/37(2): Párkapcsolattal-, élettel való elégedettség, jól-

lét és a családi struktúra alakulásának összefüggései, Sztányi-Szekér Barbara, 

Hőgye-Nagy Ágnes, Szemán-Nagy Anita 

4. Acta Academiae Nyiregyhaziensis IV. kötet: „A család és a munka egyensúlya”, 

Sztányi-Szekér Barbara, Dr. habil. Szemán-Nagy Anita 

5. Új Munkaügyi Szemle 2023/4(1): Jól-lét, élettel való elégedettség és a munka-

család konfliktus közti kapcsolat a dolgozó anyák körében, Sztányi-Szekér Barba-

ra, Hőgye-Nagy Ágnes, Szemán-Nagy Anita 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések 

- MPT XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlés, Debrecen 

- Tudomány Napja Konferencia – Nyíregyházi Egyetem 

- XIII. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia 

- „Co-creation and services of general interest in the field of health and well-being” 

Nemzetközi Konferencia, Debrecen 

- XIV. Nyíregyházi Doktorandusz Konferencia, Nyíregyháza 

 


