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munkássága (a
legfontosabb
maximum 5, az
oktatott
tárgy/tárgyak
szakterületéhez
tartozó publikáció,
alkotás felsorolása);

Dr. Héjj Andreas
1956
tudományegyetem
okl. pszichológus (Ludwig-Maximilians-Egyetem München)
pszichoterapeuta (Integrált Terápiák Intézete München)
1. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Humánfejlesztési és
Művelődéstudományi Intézet tanszékvezető egyetemi tanára
2. Ludwig-Maximilians-Egyetem München, Pszichológia és Pedagógia Kar,
rendkívüli egyetemi tanára (außerplanmäßiger Professor)
Dr. phil. (főtárgy: pszichológia, melléktárgyak: angol pszicho- és
szociolingvisztika, pszichopatológia), Müncheni Egyetem.
PhD fokozat a PTE BTK Pszichológiai Doktori Iskolájának honosítása alapján
Dr. habil. (LMU München, 1993),
MTA köztestületi tag, a Pedagógiai Tudományos Bizottság tagja
DGPs (Német Pszichológusok Szövetsége) tagja
1984-óta, 34 éve folyamatosan egyetemi oktató. A PTE-n kívül 7 külföldi ország 10
egyetemén (Ausztria: Innsbruck; Belgium: Leuven; Equador: Quito; Lettország:
Riga; Németország: Freiburg, Hildesheim, München, Passau; Olaszország:
Bolzano; Svájc: Zürich) oktatott angol, német és spanyol nyelven. 14 különböző
előadást, 7 különböző módszertani gyakorlatot, 12 különböző főkollégiumot és
13 különböző speciális kollégiumot tartott. A részletes lista a
http://hejj.de/H/tangyak.htm alatt ellenőrizhető
1984 óta folyamatosan tanít a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetemen, 1993 óta
mint docens,1999 óta mint professzor. 2000-2005-ig az újonnan alakult bolzanoi
egyetem egyik alapító professzora. Négy németországi és a Pécsin kívül négy
külföldi egyetemen volt 1-2 félévre megbízott tanszékvezető, illetve vendégtanár;
Leuvenben, Kaunasban, Klagenfurtban és Marosvásárhelyt Erasmus vendégtanár.
A magyar nyelvű Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterszak és az angol nyelvű
Human Resources Counsellor mesterszak szakfelelőse. Az EET pszichológiai
alapjai tantárgy oktatója magyarul és angolul mind levelező, mind nappali szakon.
Az Erasmus hallgatók számára: Stone-age challenges for the modern world – A
seminar on evolutionary social psychology (EP)
Hejj, A. (2017). Az igazi fenntarthatóság az ember természetével szemben is
fenntartható elvárásokra épül!
In: Csicsek Gábor, Kiss Ibolya, & Pincehelyi Zita Éva (Szerk.), XII.
Kárpát-Medencei környezettudományi konferencia tanulmány kötete. (8293 o.). Pécs: PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium.
Hejj, A. (2017). Evolutionäre Ästhetik als bare Münze - Zahlt sich Schönheit aus?
(Készpénznek vehető-e az evolúciós szépségtan? Kifizetődik-e a
szépség?)
In: Schwender, Clemens, Lange, Benjamin P., & Schwarz, Sascha (Szerk.),
Evolutionäre Ästhetik. (185-196 o.). Lengerich: Pabst Science Publishers.
Hejj, A. (2016). Intercultural understanding and cultural diversity.
(Kultúrák közötti megértés és a kultúrák különbözősége)
In: Senses-Ozyurt, Saba, Klein Sándor, Nemeskéri Zsolt (Szerk.),
Educating for democratic governance and global citizenship. (151-156 o.).
San Diego: World Council for Curriculum and Instruction.
Hejj, A. (2015). Successful company management based on the intelligence of the
Stone-age.
(Sikeres vállalkozás-vezetés a kőkorszak intelligenciájára alapozva)
Manazment podnikov / Management of companies, 4 (1), 9-17.
Hejj, A. (2015). Education for tolerance - Mastering global challenges.
(Tűrőképességre nevelés - Küzdjünk meg az egyvilágiasítás
kihívásaival)
Journal for Research and Education, Special Issue # 4, 70-76.
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HEJJ, A. (1996.). Traumpartner - Evolutionspsychologische Aspekte der
Partnerwahl.
(Álomtárs - A társválasztás evolúciós pszichológiai alapjai.)
Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 254 oldal.
HEJJ, A. (1992). Der Zerfall der Sowjetunion. Einsichten in die
Arbeitsweise der kognitiven Sozialpsychologie.
(A Szovjetunió összeomlása. Egy kognitív szociálpszichológiai
tanulmány.)
Einsichten, 2, 22-25.
HEJJ, A. (1995). Die Zukunftsperspektive von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.
(A fiatalkorúak és az ifjú felnőttek jövőperspektívája.)
Pädagogische Welt, 49, 570-574.
HEJJ, A. (2011). Bologna baloney – University, an independent stronghold
of free thinking since the Middle Ages, is in danger.
(Bologna balfogás – Az egyetem, a középkor óta a szabad gondolkodás
erődje, veszélyben van)
PedActa, 1, 1-12.
MARX, W. & HEJJ, A. (1989). Subjektive Strukturen. Forschungsberichte
aus der Gedächtnis-, Sprach- und Einstellungspsychologie.
(Szubjektív struktúrák a memória-, nyelv- és attitűdkutatás
szolgálatában)
Göttingen: Verlag für Psychologie Dr. C. J. Hogrefe

A Valor Hungariae tudományos tanácsának tagja (2018)
Aranykatedra Díj (2016)
A FEEK majd a KPVK szenátora 2013-2017-ig.
2014-ig a FEEK képviselője az EHHB-ben.
2010 óta folyamatosan az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori
Iskola MAB-akkreditált törzstagja, a doktori képzésben 4 tantárgy előadója, 8
disszerens témavezetője, számos doktori és habilitációs eljárás opponense,
habitusvizsgálója és bizottsági elnöke.
Számos hazai és nemzetközi konferencia résztvevője, meghívott keynote
előadója (ld.: http://hejj.de/H/konf.htm)
1995 óta 1-2 félévig volt vendégtanár ill. megbízott tanszékvezető a bolzanoi,
hildesheimi, innsbrucki, passaui, quitoi, rigai, zürichi egyetemen, a freiburgi
tanárképző főiskolán, valamint a Bécs melletti Konrad-Lorenz-Intézetben
Világszerte több mint 60 nemzetközi kongresszusi tudományos és több mint
80 ismeretterjesztő előadás angolul, magyarul, németül és spanyolul, több mint
100 nemzetközi TV- ill. rádióműsor a felnőttképzésben a társválasztásról, a
tradicionális társadalmak beavatási gyakorlatairól és hogy ezek hogyan
segíthetik elő az együttélés kompetenciáját az európai társadalmakban
Szerteágazó kutató- és tanulmányutak a világ valamennyi földrészén
(http://hejj.de/H/Orszagok.htm)
Interkulturális dokumentumfilm-sorozat:
Pillantás a tabuk mögé - egy társadalomtudós vezetésével a világ körül
A Genopoly© kifejlesztése. Ez a didaktikai célú felnőtt-társasjáték a
párválasztás és a párkapcsolat evolúciós pszichológiai alapjait játszva tanítja

