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 קצר סיכום

 של לפסיכולוגיה מכון'-ב רהביליטציה בשלב לפסיכולוגיה המניין מן מרצה הוא וואש זולטן' פרופ

 המחלקה' בראש עומד הוא. 'הונגריה, בבודפשט הרפורמית הכנסייה של Károli Gáspár אוניברסיטת
 .'חזותית הבעה של לפסיכולוגיה הפקולטה' בראש וכן' כללית ומתודולוגיה לפסיכולוגיה

 בשיטת להפעיל שניתן, מלאכותית אינטליגנציה מבוסס קוגניטיבי מודל הוא העיקרי המחקרי הישגו .מחקר

 הקשה ואסטרטגיות קוגניטיבי לייצוג מערכות ניתוח גישת זוהי(". SSCA) צעדים בשבעה קונפיגורציה ניתוח"
 91, ספרים 24) שפות בשבע פרסומים 324-בכ פורסמו התוצאות. דיאגנוסטיקה-בפסיכו פסיכולוגית חשיבה של

(. h-index במדד 92 ציון) ייחודיים מקורות 643-בכ צוטטו, (מומחה מערכות 3, עת בכתבי מאמרים 43, פרקים

 A Psychological) האנגלית בשפה עמודים 12 באורך במדריך סוכמו נהלאחרו שהושגו תוצאות

interpretation of drawings and paintings. The SSCA method: A systems analysis approach .)שיטת 

SSCA בפרס וכן' ההונגרית למדעים האקדמיה של לפסיכולוגיה המכון' מטעם' הפרסום פרס'-ב זכתה 

. SSCA בנושא נערכו סימפוזיונים 7. דוקטורט ופוסט -קדם של מענקים 21 על נוסף', המבולדט וון אלכסנדר'
 מתקדמים ללימודים ופקולטה מוכרות קליניות הכשרות שלוש של ליסודן הובילה החדשה השיטה

 השיטה. משתתפים 9322 של כולל סכום עם, (בודפשט ,Károli  אוניברסיטת', חזותית הבעה של פסיכולוגיה')
 . ב"וארה סין, רוסיה, צרפת, גרמניה, טרנסילבניה, בהונגריה קורסים 962-בכ מוזכרת או נלמדת

 Károli Gáspár  אוניברסיטת, לפסיכולוגיה המכון' מטעם( 2090)' הוראה פרס'-ו( 2001)' יהלום פרס' .הוראה
 ברמה קלאסיים השלכתיים ציור מבחני על קורס לראשונה הכניס הוא. 'בהונגריה הרפורמית הכנסייה של

 מוזמנות הרצאות(. 2002) בהונגריה באמנות בטיפול להערכה פקולטה יסוד(. 9113) בהונגריה אוניברסיטאית
 אקדמיים הדרכה ספרי. בהוראה מתודולוגיים חידושים. וצרפתית גרמנית, באנגלית אוניברסיטאות במספר

 חדשים קורסים 43, מוכרות קליניות תכניות 3 יסוד. חזותית הבעה של הפסיכולוגיה על בהונגרית בסיסיים
. וסימפוזיונים כנסים 21 ארגון. וצוטטו אור שראו חינוכיים חומרים 33, והערכה באמנות טיפול, בפסיכולוגיה

 המחקר קבוצת' את ומוביל ייסד הוא. מוזמנות הרצאות 27, בכנסים מדעיות פרזנטציות 299 של כולל סכום
 ספרים 96, עת בכתבי מאמרים 62) מדעיים פרסומים 9922 הפיקה אשר' חזותית הבעה של הפסיכולוגיה על

 . פסיכיאטריות תערוכות 42 וכן( בכנסים פרזנטציות 231, ופרקים

 Société Internationale de Psychopathologie de l'Expression et -ב הנהלה חבר. אחרים תפקידים

d'Art-Thérapie .של ראשי עורך Confinia Psychopathologica ,של מייסד-עורך Studia Casuistica ,נשיא 

 ההבעה של הפסיכופתולוגיה איגוד' של ראשי מזכיר,  SZVT והפיתוח המחקר במרכז הפסיכולוגיה דירקטוריון
 . 'ההונגרי הפסיכיאטריה איגוד' בתוך' ההונגרי באמנות והטיפול
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