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BARÁT ERZSÉBET a Szegedi Tudományegyetem Angol Tanszékének
docense, 2000 szeptembere óta egyben a CEU, Budapest Gender Studies
Tanszékének oktatója is. PhD-jét a Lancasteri Egyetemen szerzete
nyelvészetből, 2000-ben. Programfelelőse az Anglisztika MA ‘Gender through
literatures and cultures in English’ specializációjának. Alapító főszerkesztője a
TNTeF-nek. 2005 óta szervezi a Szegedi Tudományegyetemen a TNT
Kutatócsoport rendezésében évente sorra kerülő társadalmi nemek
tudományának konferenciáját, a NYIM-et. Kutatási területe a feminista
elméletek gender fogalma, az identitás relációs modelljei, a nyelv, hatalom és
ideológiai összefüggései, a feminista és queer elméletek határterületei,
valamint a szexualitás/nemiség és nyelvhasználat összefüggései. Rendszeresen
publikál magyar és angol nyelvű folyóiratokban, kötetekben. E-mail:
zsazsa@lit.u-szeged.hu.
CZEFERNER DÓRA a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézetének, Horthy-korszak Témacsoportjának fiatal
kutatója. Diplomáit anglisztika és történelem szakon szerezte a PTE BTK-n
2010-ben és 2013-ban. DAAD ösztöndíjasként a Lipcsei Egyetem
posztgraduális képzésében vett részt 2014/2015-ben. Kutatásaiban az
osztrák–magyar nőmozgalmi sajtó 1918 előtti fejlődési tendenciáit vizsgálja,
valamint Schwimmer Rózsa életét és kapcsolati hálóját igyekszik
rekonstruálni. E-mail: czefernerd@gmail.com.
FÓRIZS GABRIELLA a Szegedi Tudományegyetemen, anglisztika
alapszakon végzett 2012-ben, majd ugyanitt, anglisztika mesterszakon 2019ben. Tudományos érdeklődési területe a társadalmi nyelvhasználat és a
nyelvpragmatika. Mesterszakos diplomadolgozatában az illegitim kérdések
magyar politikai hírinterjúkban történő használatát vizsgálta, a műsorvezetők
kérdéshasználatát és interjúvezetési stílusát, illetve a politikusok válaszait a TV
csatornák
politikai
beágyazottságának
függvényében.
E-mail:
gabriella.forizs@ieas-szeged.hu.
GÉCZY DOROTTYA kultúra, viselkedés és életmód szociológián végzett
2016-ban. Jelenleg PhD hallgató a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia
Doktori Iskolájában, a Szociálpszichológia Programban. Fő kutatási területe
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az előítélet, a kisebbségpszichológia, a gender tudományok, a szociális
reprezentáció és az identitás fenyegetettség. Email: diobelhajos@gmail.com.
GELENCSÉR PETRA elsőéves hallgató az ELTE szociológia
mesterszakán, itt végzett alapszakon 2019-ben. Tudományos érdeklődési
területei közé tartozik a társadalmi nemek szociológiája és a politikai
szociológia, ezeken belül leginkább a diszkurzuselemzés és különböző
szociálpszichológiai
jelenségek
vizsgálata
foglalkoztatja.
E-mail:
artep97@gmail.com.
HUSZÁR ÁGNES nyelvész fő kutatási területei: a szociolingvisztika, a
pszicholingvisztikán belül a beszédprodukció kutatása és a gendernyelvészet.
Ezekhez a tudományterületekhez kapcsolódó kurzusokat tartott a PTE és az
ELTE nyelvtudományi doktori iskoláján. Mintegy kétszáz közleménye jelent
meg, a magyaron kívül publikál angol, német és orosz nyelven is.
Legfontosabb írásai: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások
tükrében (Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005/2015); 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); „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); „A
hiány
helye:
roma
nők”
TNTeF
5
(2015).
E-mail:
agnes.huszar2010@gmail.com.
KÉRCHY ANNA a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai
Intézetének habilitált egyetemi docense, ugyanitt a Társadalmi Nemek
Tudománya (TNT) Kutatócsoport tagja. Főbb kutatási területei a társadalmi
nemek tudománya, a test elméletei, a feminista és posztstrukturalista
irodalom- és szubjektumelmélet, a 19. századi és a posztmodern nőirodalom,
gyermekirodalom és fantasztikus irodalom, valamint a kulturális
reprezentációk inter- és transzmediális aspektusai. Az Alice in Transmedia
Wonderland. Curiouser and Curiouser New Forms of a Children’s Classic
(McFarland, 2016), a Body-Texts in the Novels of Angela Carter. Writing
from a Corporeagraphic Point of View (Edwin Mellen, 2008) és az A nő
nyelvet ölt: Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok
(JatePress, 2018) című monográfiák szerzője, 6 tanulmánykötet és 3 folyóirat
különszám szerkesztője. Utóbbiak között szerepel a Feminist Interventions in
Intermedial Studies című EJES különszám (2017). E-mail:
akerchy@gmail.com.
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KOCSOR FERENC a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének
tudományos munkatársa. Diplomáit a PTE biológus és közgazdász képzésein
szerezte, doktori disszertációját 2015-ben védte meg a PTE Elméleti
Orvostudományok Doktori Iskola viselkedéstudományok programjában. Fő
kutatási témái az evolúciós pszichológia területére, valamint a kognitív- és a
szociálpszichológia határmezsgyéjére esnek. Elsősorban személyészleléssel,
arcészleléssel, a sztereotípiák kialakulásának kognitív hátterével foglalkozik. Email: kocsor.ferenc@pte.hu.
KOZMA LUCA a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének
tudományos segédmunkatársa. A PTE Pszichológia Doktori Iskola Evolúciós
és Kognitív Pszichológia Doktori Programkának doktorjelöltje. 2015-ben
ugyanitt szerezte pszichológus diplomáját. Kutatási témájában az evolúciós
pszichológiát és a szociálpszichológiát ötvözi, és főként személy- és
arcészleléssel, illetve a nemi szerepek párválasztásra gyakorolt hatásával
foglalkozik. E-mail: kozma.luca@pte.hu.
KÖRÖSI ZSUZSA az Université Paris XIII-on volt angol nyelvoktató.
Dokumentumfilm rendező, újságíró. A Les Films du réveil filmprodukciós
egyesület tagja. E-mail: suzanne.korosi@gmail.com.
KÖVÉR-VAN TIL ÁGNES jogász, szociológus, habilitált egyetemi docens
az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociális Munka Tanszékén. 2015től a Társadalmi Nemek Tanulmánya mesterszak szakigazgatója, 2013-tól
vendég professzor a University of Illinois, Chicago, Urban Planning and
Policy
Tanszékén.
Kutatási
területei:
esélyegyenlőség
a
foglalkoztatáspolitikában; jelentés- és realitás-konstrukció a társadalmi
nemekről szóló diszkurzusokban; női „túlélés” és „siker” narratívák;
demokrácia és civiltársadalom. Elektronikusan elérhető publikációi: Egyenlő
bánásmód és esélyegyenlőség a foglalkoztatáspolitikában (2012);
Peacebuilding - Gender - Social Work Re-conceptualizing Rights and Gender:
Snapshots from a Grey-Zone Democracy (2015); Captured by State and
Church: Concerns about Civil Society in Democratic Hungary (2015);
Kérdések és összefüggések: a demokrácia és civil társadalom magyarországi
kontextusokban (2016). Számos további tanulmánya és könyvfejezete jelent
meg magyar és nemzetközi folyóiratokban és kötetekben. Email:
kovera@tatk.elte.hu.
LÁNG
ANDRÁS
pszichológus,
a
Pécsi
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense. Fő érdeklődési területe a
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fejlődési szemléletű klinikai pszichológia. Ezen belül a személyiségzavarok és
a maladaptív és sötét személyiségvonások kialakulásának kutatásával
foglalkozik. Számos nemzetközi publikáció szerzője, a machiavellizmus
kutatásának nemzetközileg is elismert szakértője, illetve publikációk
társzerzője, melyekhez módszertani és/vagy statisztikai szaktudásával járul
hozzá. E-mail: lang.andras@pte.hu.
SZARVAS RÉKA másodéves PhD-hallgató a Szegedi Tudományegyetem
Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájában. Tudományos kutatási és
érdeklődési területe a társadalmi nemek tanulmánya, ezen belül a kortárs
nőirodalom, a feminista metafikció és a korporeális narratológia.
Disszertációja mesterszakos szakdolgozatának folytatása, melynek címe Mad
Housewives and Cool Girls: Gillian Flynn’s Novels as Feminist Metafiction (Őrült
háziasszonyok és tuti csajok: Gillian Flynn regényei, mint feminista metafikció) (2018).
E-mail: szarvasrekaanna@gmail.com.
SZIGETHY NÓRA abszolvált mesterszakos hallgató a Szegedi
Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetében. Tudományos kutatási és
érdeklődési területe a leszbikus irodalom megjelenése és sajátosságai a 20.
század első felében. Mesterszakos szakdolgozatában a leszbikus irodalom és a
leszbikusságról publikált szexológiai orvosi szövegekre reagáló narratívák
kapcsolatát elemzi. E-mail: noraa.szigethy@gmail.com.
VARGA ZSÓFIA a Pécsi Tudományegyetemen kezdte pszichológia
tanulmányait (alapszak) 2015-ben, jelenleg a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem mesterszakos pszichológus hallgatója. E-mail:
vargazsofia08@gmail.com.
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