MSc. Szakdolgozati védések, 2017-2018-as tanév, II. félév
Név

Szakdolgozat címe

Témavezető (belső konzulens)

Védés időpontja: 2018. június 13., 9:00
Helye: Entz Géza terem (ELTE TTK, Déli épület, Pázmány Péter stny. 1/C, 6. emelet, 6.104)
1.

Finszter Cintia Klaudia

A BNST szorongásban és kondicionált félelemben játszott szerepe egér modellen

Tóth Máté
(Bencsik Norbert)

2.

Gáspár Attila

A 4-aminopiridin által kiváltott epileptikus aktivitás hosszú távú hatásának
elemzése viselkedési és tanulási folyamatokban

Világi Ildikó

3.

Ignácz Attila
(OTDK I. helyezett)

A RIN1 fehérje hatása a neuronok strukturális plaszticitására

Schlett Katalin

4.

Jordán Viktória

GABAerg sejttípusok arányai a bazolaterális amygdalában

5.

Juhász Balázs

A krónikus stressz neurobiológiai hatásai

Hájos Norbert, Vereczki Viktória
(Schlett Katalin)
Kovács Krisztina
(Dobolyi Árpád)

11:15 – 11:30 Szünet
6.

Keserű Dóra

7.

Lőrincz Dávid Lajos

8.

Rottmayer Dávid

9.

Szaiff Lilla

A monoaminok szerepe az alvás homeosztatikus szabályozásában

Hajnik Tünde

A korai szeparáció következtében kialakuló abnormális agresszió idegrendszeri
háttere
A vizuális és az általános explorációs tendencia kapcsolata a fejlődésbe vetett hit
mentén, valamint fiziológiai korrelátumai elektroenkefalográfiával és közelinfravörös spektroszkópiával mérve

Mikics Éva
(Tóth Attila)

Görcstevékenység háttér aktivitásának vizsgálata

Világi Ildikó

Farkas Dávid
(Világi Ildikó)

13:30 MSc thesis defense in English
10.

Kelly Sime

Effect of different stimulation patterns on evoked potentials in the entorhinal
cortex in Mg2+- free solution

Supervisor: Dr. Ildikó Világi

Kérjük, hogy a védések kezdő időpontja (azaz 9:00) előtt 20 perccel minden hallgató jelenjen meg!
Az eredményhirdetés az utolsó előadást követően lesz!
A védésen a szakdolgozat fő eredményeit 15 perces előadás (prezentáció) keretében kell bemutatni. Ezt követően kell választ adni a
bírálatban megfogalmazott írásos, illetve a védési bizottság és a hallgatóság által felvetett helyszíni kérdésekre.
On the defense, the main results of the thesis should be presented in 15 minutes. Subsequently, you will have to answer the written questions
of the reviewers as well as the on-going questions raised by the Defense Committee and the audience.

