SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
Tanító (angol műveltségi terület)
Szociálpolitikus
Pedagógiatanár

évszám
2001
2008
2012

kibocsátó intézmény
KFRTKF
DE BTK
DE BTK

II.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN
SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

(LEHETŐSÉG

A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként
Alapképzés:
 Bevezetés az oktatás és az iskola világába (2009. tavasz – )
 Oktatási rendszer és társadalom (2011. tavasz, lev.)
 Nevelői kompetencia (2014. ősz, lev.)
 Kisebbségek az oktatásban (2014. ősz, lev.)
Mesterképzés:
 A nevelésszociológiai információ
 Neveléstudományi Kutatások (2012. tavasz – )
 Kutatások a nevelésszociológiában (2014. tavasz)
 Ifjúságszociológia (2014. tavasz)
 Média és elektronikus tanulási környezet (2014. tavasz, ősz)
 A tanulás tanítása (2014. ősz)
 A pedagógiai kommunikáció elvei és technikái (2014. ősz)
 Kompetencia alapú képességfejlesztés (2014. ősz)
Ötéves képzés:
 Pedagógiai programfejlesztés (2008. ősz – 2009. ősz)
Szakirányú továbbképzés (mentortanár-képzés):
 A tanárjelöltek lélektani, szociológiai jellemzői (2014. ősz)
(ii)
(iii)



a DE más karain képzési szintenként
más felsőoktatási intézményekben,
szintenként

Magyarországon/külföldön

Social Policy (2009. tavasz, Semmelweis Egyetem)
Egészség és társadalom (2010. ősz, Semmelweis Egyetem)
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képzési

B) oktatásszervezői tevékenység: Pedagógus szakvizsga oktatásszervezői feladatainak
ellátása
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
Lezárult

Szakdolgozati
OTDK
Egyéb
szakdolgozat):
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Folyamatban lévő
2

(tanári 8

1

szakfelelősség: szakirányfelelősség: tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével):
egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) -

III.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN
TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

(LEHETŐSÉG

SZERINT MINÉL

A) oktatott kurzusok
B) törzstagság: C) témavezetés:
(i)
sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: (ii)
folyamatban lévő: IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) főbb kutatási területek:
 olvasáspedagógia,
 nevelésszociológia,
 tanárképzés, tanártovábbképzés.
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
Megnevezés
PhD – neveléstudomány

évszám
2013

C) főbb publikációs adatok:
 könyv: 0,
 szerkesztés: 2,
 könyvfejezet: 11,
 tanulmány: 6,
 recenzió: 4,
 idézettség: 1
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kibocsátó intézmény
DE

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
Téma
TERD
A harmadfokú képzés
szerepe a regionális
átalakulásban
LeaRn
Tanuló régiók
HERD
Higher Education for
Social Cohesion
Cooperative Research
and Development in a
Cross-border area
SZAKTÁRNET
Campus-Lét
EPNoSL
European
Policy
Network on School
Leadership
SLT4AA
School
Leadership
Toolkit
for
Accelerating
Achievement

időszak
2007–2010

adományozó intézmény
OTKA

szerep
résztvevő

2011–2014

OTKA

résztvevő

2011-2012

HURO

projektmenedzser

2014–2015
2010–2012
2011–2014

TÁMOP
OTKA
Lifelong Learnig
Programme (EU)

résztvevő
résztvevő
résztvevő

2014–2016

Erasmus+

kutatásvezető

E) a tudományos közéletben való részvétel
 Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség: MTA Pedagógiai Bizottság Nevelésszociológiai
Albizottság (tagság 2014-től),
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség:
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): OTDK bírálat
(2014).
 külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség: b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): F) egyéb tudományos tevékenység: szerkesztés, konferenciaszervezés.
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG


vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten: 3

b. más intézménynél Magyarországon: c. külföldön: VI. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK


pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
Megnevezés

Évszám

Kibocsátó intézmény

VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK


2008-2010-ig a DE BTK Neveléstudományi Doktori Programban titkári feladatok
ellátása;

2014. november 30.
Dr. Németh Nóra Veronika
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