
Dr. Kovács Karolina Eszter pszichológus, szakfordító, 

sport-pszichodiagnosztikai szakember-jelölt. Doktori 

fokozatát 2019-ben szerezte a Debreceni Egyetem Humán 

Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori 

Programjában. Kutatásaiban elsősorban a fiatalok 

egészségtudatosságát mint nem-tanulmányi eredményességét 

vizsgálja különböző pedagógiai és pszichológiai faktorok 

mentén, különös tekintettel a sportra. Tagja a Magyar - és 

Oktatáskutatók Egyesületnek (Hungarian Educational 

Research Association, HERA), a Magyar Pszichológiai 

Társaságnak (MPT), emellett a Felsőoktatási Kutató és 

Fejlesztő Intézet (Center for Higher Educational Research and 

Development, CHERD-H) szenior kutatója. 2019 óta dolgozik 

a Debreceni Egyetemen tanársegédként. A 2019/20-as tanév 

óta mentor és óraadó a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 

Programjában (DETEP), amelynek keretein belül jelenleg 

pszichológia alapszakos hallgatók mentorálási feladatait látja 

el. 2022-ben csatlakozott a Cambridge University ReachSci 

Global Programme-hoz, amelynek keretein belül 2022 nyarán helyi mentorként támogat olyan 

egyetemista, kutatás iránt érdeklődő hallgatókat, akik a hallgatói populációban alulreprezentáltak 

(például STEM képzésben résztvevő nők, valamilyen fogyatékossággal rendelkező alap- és 

mesterszakos hallgatók). 2016 óta a Hungarian Educational Research Journal (HERJ) szerkesztője, 2019 

óta főszerkesztő-helyettese. 2021-ben az Universitas Alapítvány ösztöndíja volt, 2016-ban elnyerte a 

Nemzeti Tehetségprogram Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat, 2014-ben pedig a Pro Regione (A 

Magyar Vidékért) ösztöndíjat. 2019-ben a HERA Önkéntes tevékenységet elismerő oklevéllel 

jutalmazták önkéntes tevékenységét.  
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2019 óta dolgozok a Debreceni Egyetemen tanársegédként. Már oktatói pályafutásom előtt is kiemelt 

érdeklődéssel fordultam a tehetséggondozás témaköre felé. A 2019/20-as tanév óta a mentorálok 

Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában (DETEP), amelynek keretein belül jelenleg 

pszichológia alapszakos hallgatók mentorálási feladatait látom el. Fontosnak tartom, hogy a hallgatók 

korán megismerkedjenek a tudományos publikációk világával, ezért a DETEP keretein belül 

rendszeresen tartom az Elektronikus kiadvány-szerkesztés c. kurzust, ahol a hallgatók beleláthatnak a 

tudományos folyóiratok felépítésébe, megismerhetik a különböző tanulmánytípusokat, indexált 

folyóiratokat és adatbázisokat, illetve bekapcsolódhatnak a HERJ, valamint a CEJER aktuális 

szerkesztési feladataiba. Továbbá három éven keresztül láttam el a DE HTDI Nevelés- és 

Művelődéstudományi Doktori Program Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók mentorálási és 

programtitkári feladatait, amely programban jelenleg oktatóként és témavezetőként veszek részt. Idén a 

Cambridge-i Egyetem meghívására csatlakoztam a Cambridge University ReachSci Global Programme-

hoz, amelynek keretein belül 2022 nyarán helyi mentorként fogom támogatni öt olyan egyetemista, 

kutatás iránt érdeklődő hallgatót, akik a hallgatói populációban alulreprezentáltak (például STEM 

képzésben résztvevő nők, valamilyen fogyatékossággal rendelkező alap- és mesterszakos hallgatók). A 

nyolc hetes program során a kutatási folyamat megtervezésére, a kritikus gondolkodásra és 

adatelemzésre, a prezentációk és tanulmányok készítésének és előadásának metodologikájára, valamint 

a kutatás melletti elköteleződést támogató intra- és interperszonális kompetenciák fejlesztésére 

fókuszálunk. 
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