
Szakmai önéletrajz

Név Dr. Démuth Ágnes
Születési év 1952
Végzettség Egyetem 
Szakképzettség Magyarszakos középiskolai tanár, pedagógia szakos előadó; okleveles pszichológus
Jelenlegi munkahely,  
munkakör:

SZTE JGYTFK Pszichológia Tanszék főiskolai docens

Tudományos fokozat  
(a tudományág 
megjelölésével PhD, 
CSc DLA):

PhD pszichológiai tudományok

Tudományos /  
művészeti / akadémiai  
tagság (MTA tagság);  
MTA doktora (DSc);  
“dr habil” cím:

Magyar Pszichológiai Társaság (tag) SZAB Neveléstudományi – Pszichológiai  
Szakbizottság (tag) SZAB „Tehetségfejlesztés – Minőségbiztosítás” Munkabizottság 
(tag)

A Széchenyi professzori  
ösztöndíj, Széchenyi  
István Ösztöndíj, vagy 
Békéssy György 
Posztdoktori Ösztöndíj  
juttatásának időpontja
Eddigi oktatói  
tevékenység (oktatott  
tárgyak felsorolása,  
oktatásban töltött  
idő):

Bevezetés a pszichológiába; szociálpszichológia; fejlődéspszichológia előadások és  
szemináriumok tartása; pedagógiai pszichológia tárgyból szemináriumok vezetése 
posztgraduális képzésben is. 10 év; Tanulás-tréningek; Hatékony kommunikáció  
(gyakorlat) Gyermekismereti gyakorlatok (spec.koll.) 

Az eddigi szakmai  
gyakorlat és  
teljesítmény 
bemutatása:

A kötelező órák megtartásán kívül TDK (5) dolgozatok irányítása; 12 szakdolgozat 
témavezetése; tanártovábbképzésben három(saját) tematika alapján 150 fő képzése;  
három év óraadói tevékenység a Szakképzési Intézet képzésében; Pszichológia 
tanítása óraadóként a Tápai Antal Szakközép és Szakképző iskolában;; tanulás-
tréningek – a tanulás tanítása; hatékony kommunikációs tréningek

Az elmúlt 5 év szakmai,  
tudományos (művészeti)  
munkássága (a 
legfontosabb maximum 
5, az oktatott  
tárgy/tárgyak 
szakterületéhez tartozó 
publikáció, alkotás 
felsorolása);

.; Pedagógusok az értékelő megnyilatkozásokról Módszertani Közlemények 2005. 
1.sz.Elkallódó tehetségek? Konvencionális didaktikai eljárások és a 
tehetséggondozás. In: Duró – Balogh (szerk.): A tehetségorientált speciális  
képzésfejlesztés aktuális pedagógiai problémái (2004) Bába Kiadó, Szeged; 
Személyközpontú oktatás Fejlesztő Pedagógia 15.évf. 2004 /6.
Amit a hallgatónak tudni illik a: tanulásról JGYFK, Szeged, 2005. (hallg.segédanya
Amit a hallgatónak tudni illik a: motivációról. JGYFK, Szeged, 2006 (hallg.sgany.))

Az eddigi tudományos-
szakmai életmű 
szempontjából  
legfontosabb 5 
publikáció vagy alkotás  
felsorolása (amennyiben 
az előbbiektől  
különböznek)

Tanulási szokások és nehézségek a tanulási képességek összefüggésrendszerében 
Ph.D értekezés 2002. Debrecen; 

Tudományos/ szakmai  
közéleti tevékenység,  
nemzetközi  
kapcsolatok 
bemutatása:

Magyar Pszichológiai Társaság; SZAB Pedagógiai- Pszichológiai Szakbizottság; 
SZAB „Tehetségfejlesztés – Minőségbiztosítás” munkabizottság;
Gyakorlati Képzési Bizottság, Tanulmányi Kredit és Vizsgabizottság; 
Minőségbiztosítási Bizottság


