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Csoportomban a memória és a navigáció neurális alapjait 
vizsgáljuk matematikai modellek és számítógépes szimulá-
ciók segítségével. Célünk az, hogy egy konkrét neuronhá-
lózat (hippokampusz) esetében megértsük, hogy az ideg-
rendszerben lévő alapvető biofizikai jelenségek hogyan 
vezetnek el magasabb szintű kognitív folyamatokhoz. Ho-
gyan hatnak a különféle dendritikus tüzelések a hálózat di-
namikájára és ezáltal miként befolyásolják a emléknyomok 
megtanulását, visszahívását és így az állat viselkedését? Az 
ehhez hasonló kérdések megválaszolásához mi modelle-
ket használunk, de szorosan együttműködünk kísérleteket 
végző kollegákkal is. Az kutatás során nem csak mi haszná-
lunk modelleket: a tanulás közben az idegrendszert alkotó 
hálózatban kialakul a környezet modellje, melynek segítsé-
gével az állat képes értelmezni a beérkező érzékszervi inge-
reket, jósolni a jövőbeli eseményeket. Mindkét fajta modell 
leírásához, elemzéséhez szükségesek azok a matematikai 
eszközök, amiket használunk. Ezért alapvetően olyan diá-
kokat keresünk, akiket érdekel az idegrendszer működése 
de emelett szeretik a matematikát és nem riadnak vissza a 
programozástól sem.

ELSAJÁTÍTHATÓ TECHNIKÁK

- részletes biofizikai egysejt modellek szimulációja Neuron-
ban és pythonban

- adatelemzés és programozás pythonban
- probabilisztikus generatív modellek alkotása és használata
- in vivo Ca-imaging és elektrofiziológiai adatok elemzése
- viselkedési adatok elemzése egerekben
- virtuális valóság programozása egér kisérletekhez
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