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BERÁN ESZTER a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológia
Intézetének docense. 2004-2006 között részt vett a Budapest Pszichoterápiás
Adatbázis adatainak összegyűjtésében és lejegyzésében. 2010-ben szerzett
doktori fokozatot a pszichológia tudományok területén, az Eötvös Loránd
Tudomány Egyetem Pedagógia és Pszichológia Karán. Doktori értekezésében
a terápiás interakcióval foglalkozott, ezen beül a narratív perspektíva váltás
diskurzus-szabályozó szerepét vizsgálta. 2016-ban megjelent Unoka Zsolttal
közös könyve, melynek címe: Élettörténetek a pszichoterápiában. Tudományos
kutatási területei közé tartozik a terápiás interakció elemzése, a narratív
identitáskonstrukció vizsgálata, a kapcsolati háló kutatása, valamint a
társadalmi nem/biológiai nem és szexualitás kérdéseinek pszichológiai
összefüggései. Email: eszter_beran@yahoo.com.
CSABAI MÁRTA egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem
Pszichológiai Intézetében a Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai
Tanszék vezetője. Aktív szerepet töltött be a hazai egészségpszichológia
fejlődésében. Az Alkalmazott Egészségpszichológiai Szakpszichológus
Szakképzés egyik alapítója és szakmai vezetője. 17 kötete jelent meg önállóan
és társszerzőkkel, továbbá oktatófilmek készítésében is részt vett. Egészség,
betegség és gyógyítás című kötete angolul és fárszi nyelven is megjelent, és számos
országban használják az orvosképzésben. Angliában, Olaszországban és
Ausztráliában vett részt hosszabb tanulmányúton. A Gyógyító Nőkért
Alapítvány alapítója és aktív munkatársa.
DUDOK FANNI alapszakon szabad bölcsészet - vallástudományt (2014),
mesterszakon
neveléstudományt
(2016)
hallgatott
a
Szegedi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2017-ben megnyerte a
XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciójának
Nevelés- és pedagógiatörténet alszekcióját. Alapvető kutatásai a Szegedi
Tudományegyetem első időszakára vonatkozó levéltári kutatások, amelyek
elsődleges források feldolgozására épülnek. Jelenleg a Szegedi
Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza,
ahol a kelet-közép-európai térség oktatási rendszereinek fejlődésével és
eredményességével foglalkozik. E-mail: dudok@edu.u-szeged.hu.
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EDENBURG ANNA a Budapesti Metropolitan Egyetemen,
Kommunikáció-és Médiatudomány szakon, Nemzetközi Kommunikáció
szakirányon végzett 2017-ben. Jelenleg korábbi szakirányának megfelelően, a
PR marketing területén dolgozik. „A transzszexualitás társadalmi
konstrukciója: az identitás felépítése élettörténeti interjúkban” című
mesterszakos szakdolgozatában, a hazánkban még kevésbé kutatott
transzszexuális identitást társadalmi konstruktivista elméleti keretben
tárgyalja. A jövőben fontosnak találja annak fejtegetését is, hogy a
transzszexualitás mennyiben és miért válik legitimmé, illetve épp ellenkezőleg,
mennyire marad rejtve adott történelmi, kulturális kontextusban. E-mail:
anna.edenburg@gmail.com.
GIRITLI NYGREN, KATARINA a szociológia adjunktusa, illetve a
Forum for Gender Studies vezetője a Mid Sweden University-n. PhD-ját
2009-ben szerezte meg. Kutatómunkájában a kormányzati viszonyok
különböző formáival foglalkozik, különös tekintettel a befogadás és a kizárás
folyamataira a társadalmi nemek, az osztályok, illetve az etnicitás különböző
kontextusaiban. Egyik kutatásának középpontjában az interszekcionális
kockázatelemzés keretének kidolgozása áll. E-mail: Katarina.GiritliNygren@miun.se.
HORVÁTH MÁRK az ELTE MA hallgatója filozófiából, az Absentology
társalapítója. Kutatási területe a posztmodernitás, a virtualitás és digitalizáció,
a poszthumanizmus, a pesszimizmus és nihilizmus a filozófiában, illetve
Bataille és Baudrillard filozófiája. 2016 márciusában jelent meg az első könyve
The Isle Of Lazaretto (Lovász Ádámmal közösen). 2016 telén jött ki Darkening
Places címmel második angol nyelvű kötete. A társadalmi gyorsulás jelenségéről
szóló első magyar nyelvű könyv, a Felbomlás és dromokrácia szerzője Lovász
Ádámmal. A halál és digitalitás kapcsolatát magyar nyelven elsőként vizsgáló,
A halál nekromediális szimulációja című könyve az év végén fog megjelenni.
Nyáron jelent meg a Látomások a lefejezésről című műve a szerzőpárosnak, amely
magyarul elsőként mutatja be Georges Bataille filozófiai gondolkodását. Email: purplemark@hotmail.com.
HUDY RÓBERT a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Filozófia és Tudománytörténet tanszékének PhD hallgatója, a
Társadalomelméleti Kollégium volt tagja. Doktori disszertációját a
tudományos tudás közösségi és személyes megközelítésének kapcsolatáról
írja. További érdeklődési területei a tudomány- és technológia tanulmányok
és a társadalmi nemi tanulmányok. E-mail: robert.hudy@gmail.com.
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HUSZÁR ÁGNES az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának
megbízott
oktatója.
Tudományos
tevékenységének
súlypontjai:
pszicholingvisztika, szociolingisztika, gendernyelvészet. Legfontosabb
monográfiái: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében (2.
kiadás; Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2015); Bevezetés a gendernyelvészetbe. Miben
különbözik és miben egyezik a férfiak és a nők kommunikációja és nyelvhasználata?
(Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009); A nő terei (Budapest: L’Harmattan
Kiadó, 2011). Ezen kívül rendszeresen publikál folyóiratokban: „A gender és
a kommunikáció összefüggései: kommunikáció a munkahelyen. A
különbségek, avagy ki a jobb?” Economica. A Szolnoki Főiskola Tudományos
Közleményei 7 (2014); „Nationalism and Hungarian Education Policy: Are the
Literary Works of Cécile Tormay, József Nyirő, and Albert Wass
Appropriate for the Hungarian School Curriculum?” AHEA 7 (2014);
„Genderizmus egy transzkulturális világban” Publicationes Uniersitatis
Miskolcinensis Sectio Philosophica (2015), „A hiány helye: roma nők” TNTeF 5
(2015).
JOÓ MÁRIA az ELTE BTK Filozófiai Intézetének nyugdíjazott oktatója,
habilitált egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek
Tudománya Kutatócsoport (TNT) külső tagja, rendszeres vendégelőadója.
Fő kutatási területei a feminista filozófia (test, erósz), kortárs politikai
filozófia (identitáspolitika), posztstrukturalizmus (kontinentális filozófia),
etika, egzisztenciális fenomenológia, főleg Simone de Beauvoir.
Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, szerkesztett
kötetekben. Fontos publikációi az utóbbi években: „The Second Sex in
Hungary. Simone de Beauvoir and the (Post)-Socialist Condition” AHEA 4
(2011); „Nach der Befreiung der Frau? Simone de Beauvoir in der postsozialistischer Situation” in Querelles: Jahrbuch der Frauen- und
Geschlechterforschung (2010); „A feminista elmélet és a (női) test”, Magyar
Filozófiai Szemle 54 (2010). E-mail: joo.maria49@gmail.com.
LOVÁSZ ÁDÁM az ELTE Filozófiai Intézetének doktorandusza, az
Absentology társalapítója és társszerkesztője. Kutatási területei közé tartoznak
a spekulatív realista filozófia, a fenomenológia és a kontinentális filozófia, a
nem-antropocentrikus filozófiai és társadalomtudományi paradigmák. 2016
során jelent meg, a The System of Absentology in Ontological Philosophy
monográfiája, és a Látomások a lefejezésről című műve, amelyet Horváth Márkkal
írt közösen és magyar nyelven elsőként mutatja be Georges Bataille filozófiai
gondolkodását. Megjelenés előtt áll Az érzet deterritorializációja című
észlelésfilozófiai monográfiája, várhatóan 2018 tavaszán jelenik meg. E-mail:
adam.lovasz629@yahoo.com.
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MÁTÉ-TÓTH ANDRÁS (60) teológus és valláskutató, a SZTE BTK
Vallástudományi Tanszékének alapító professzora. Első PhD-ját a Bécsi
Egyetemen szerezte 1991-ben gyakorlati teológiából, második PhD-ját Pécsett
nyelvtudományból 2011-ben. A Bécsi Egyetem habilitált magántanára 1996tól, az MTA doktora 2014-től. Legfőbb kutatási területei a kelet- és középeurópai társadalmi és vallási átalakulás a rendszerváltás után, a magyar nyelvű
vallástudomány története, regionális teológia, az új vallási mozgalmak
Magyarországon. Legutóbbi könyvei: Vallásnézet (Kolozsvár, 2014); Scientology
in Deutschland (Szeged, 2017); Protestáns paradigma (Budapest 2017).
NYHLÉN, SARA a politikatudományok docense, valamint a Mid Sweden
University Forum for Gender Studies programjának kutatója. Doktori
fokozatát 2013-ban szerezte meg a svédországi regionális politikai irányítás
változásairól szóló disszertációjával. Kutatási területei közé tartozik a kritikai
politikaelemzés, különös tekintettel a hatalmi viszonyok és a társadalmi nemek
vizsgálatára. Legutóbbi kutatása a befogadó és kizáró gyakorlatok, illetve a
fenntarthatóság kérdéseinek vizsgálata a társadalmi tervezés és megvalósítás
terepén. E-mail: Sara.Nyhlen@miun.se.
OROSZLÁN ANIKÓ a SZTE Angol-Amerikai Intézetének PhD hallgatója
volt 2004 és 2007 között. Doktori fokozatát 2014-ben szerezte meg a „Floute
me, Ile floute thee, it is my profesison”. Early Modern Improvisation as Resistance című
disszertációjával. Jelenleg a közoktatásban dolgozik. Érdeklődési területe a
színháztörténet, az angol reneszánsz, a performanszelméletek, a kortárs
színház, a komikum különféle aspektusai és a színész. Rendszeresen publikál
tanulmányokat és színikritikákat. E-mail: a_oroszlan@hotmail.com.
SZÉKELY ZSÓFIA pszichológusként tanácsadás során régóta foglalkozik a
szülés körüli traumák, szülés utáni állapotok témakörével. Autogén tréning
(relaxáció) és Simonton-tréning oktató, az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás
képzés résztvevője. 2012-ben elvégezte a Vadaskert Alapítvány Szülés körüli
pszichés zavarok terápiája c. akkreditált kurzusát. Emellett egyetemi
oktatóként dolgozik a KRE Tanárképző Központjában. A PTE Pszichológia
Doktori Iskola Elméleti Pszichoanalízis Programjának doktorjelöltje, kutatása
a szülés körüli segítő kapcsolatok kvalitatív vizsgálatát foglalja magába. A
védés várható ideje: 2018. Főbb kutatási területei kritikai pszichológiai és
feminista szemléletűek: nemek közötti egyenlőtlen viszonyok, bántalmazás,
gyerekjogok. E-mail: zsofko@gmail.com.
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