Magyar Pszichológiai Társaság Déldunántúli Tagozat

Tisztelt Professzor Péley Bernadette Elnök Asszony!

A küldöttgyűlés előkészítése kapcsán felmerült feladatok kapcsán az anyagokat ebben a
dokumentumban szedem össze.

Éves beszámoló és programtervek
A Déldunántúli Tagozat elnöki pozícióját a 2020-as év közepén vettem át. Az azóta eltelt
időben rendszeresen részt vettem az MPT vezetőségi ülésein és igyekeztem hozzájárulni a
társaság sikeres működéséhez. November végén részt vettem az EFA aktuális ülésén és
prezentáltam a Társaság munkáját röviden. Erről beszámolót küldtem az elnökségnek és az
EuroPsy szekció vezetőjének.
Az idei (és hosszabb távú) terveim között szerepel az MPT tagság népszerűsítése a nemrégiben
végzett és a most végezni készülő fiatal kollégák körében. Véleményem szerint fontos lenne,
hogy a legtöbb MA végzettséggel rendelkező pszichológus belépjen a Társaságba. A taglista
ebben a tagozatban meglepően rövid, mindössze 14 nevet számlál, ami bizonyosan nem reális,
hiszen Pécsett évente hozzávetőlegesen 20-40 hallgató végez és szerez okleveles pszichológus
diplomát, és a képzőhely immáron több, mint 20 éves múltra tekint vissza. Ez feltehetően egy
technikai probléma, hiszen tudomásomra jutott, hogy a beléptetett tagoknak utólag
kelle(ene) tagozatot választania, és ezt sokan nem teszik meg. Elképzelhető, hogy ez más
tagozatok esetén is így van.
A Társaság fiatalításához az szükséges, hogy a megszokottól különböző fórumokon és
formákban kommunikáljunk és elérjünk minél több fiatal kollégát. Erre megfelelőek lehetnek
pl. Facebook csoportok, vagy online podcastok, rövid előadások, beszélgetések már
beléptetett, de nemrégiben végzett tagokkal. Fontos megmutatni a Társaság előnyeit, céljait
és működési struktúráját.
A tagság népszerűsítésére felhasználható volna az éves Nagygyűlés, például MA hallgatói
szekcióval, ingyenes részvétellel a beválogatottaknak, egy meghívott PhD hallgatói
nagyelőadással. Az idei évben ugyan erre már nem lesz lehetőség, mivel a Nagygyűlés néhány
hónapon belül megrendezésre kerül. Ami megvalósítható idén is az az, hogy a BA és MA
képzésben résztvevő hallgatóknak ingyenessé tesszük a Ngygyűlésen való részvételt. Így

egyrészt találkozhatnának más egyetem kutatóival, jobban megismerkedhetnének az
aktuálisan folyó kutatásokkal és ízelítőt kaphatnának a hazai tudományos diskurzusból.

A szekció/tagozat küldötteinek listája:
Marad: Csókási Krisztina kriszta.csokas@freemail.hu
Új jelölt: Vincze Orsolya orsolyavincze@hotmail.com

A szekció vezetői mandátumának érvényessége rendben van, tisztújítás nem szükséges.

Üdvözlettel,
Dr. Zsidó András Norbert
az MPT Déldunántúli Tagozat elnöke

