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SZAKMAI TAPASZTALAT   

 

 

1998. 08. 01. – jelenleg is Tanszékvezető, Főiskolai docens 
Debreceni Egyetem BTK, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Oktatás 
▪ Művelődési és felnőttképzési menedzser, majd művelődésszervező egyetemi szak keretében 1998-

2010. között: Forrásteremtés elmélete és gyakorlata, Kutatásmódszertan, Kommunikáció elmélete 
és gyakorlata, Közösségfejlesztés, Lokális társadalomismeret, Művelődéspolitológia, 
Rendezvényszervezés, Felnőttoktatás módszertana. 
▪ Andragógia BA szak keretében 2006-tól 2019-ig: Kutatásmódszertan, Tanulásmódszertan, 

Felnőttoktatás módszertana, Felnőttképzés hazai és nemzetközi intézményrendszere, 
Felnőttképzés tervezése és szervezése, Közösségfejlesztés, Pályázatírás, Projektmenedzsment, 
Rendezvényszervezés, Lokális társadalomismeret, Nonprofit menedzsment.  
▪ Andragógia MA szak keretében 2010-től jelenleg is: Felnőttképzési intézmények menedzsmentje, 

Kommunikáció és felnőttképzés, Mentorálás és animálás gyakorlata, Tréningezés és 
csoportvezetés, A felnőttképzés minőségbiztosítása, Felnőttképzés tervezése és szervezése.  
▪ Közösségi művelődés tanári mesterszak keretében 2016-tól jelenleg is: Közösségi művelődés, 

Közösségi nevelés módszertana, Közösségfejlesztés története, Közösségfejlesztés módszerei, 
Közösségi tervezés és fejlesztés 
▪ Közösségszervezés BA szak keretében 2017-től jelenleg is: Felnőttképzés tervezése és 

szervezése, Közösségfejlesztés, Pályázatírás, Projektmenedzsment, Rendezvényszervezés, 
Lokális társadalomismeret, Kulturális intézmény- és tevékenységrendszer. 
▪ Kulturális mediáció MA szak keretében 2019-től jelenleg is: Hazai és nemzetközi kulturális 

intézményrendszer, Kulturális projektek és pályázatok, Kulturális szolgáltatásrendszer 
▪ Neveléstudományi Ph.D. képzésben 2006-tól jelenleg is: Andragógia (főkollégium), 

Kutatásmódszertan – tudományszervezés, projektmenedzsment (kötelező szeminárium), 
Nonformális-informális tanulás (speciálkollégium), Tanuló régiók Magyarországon és a kulturális 
tanulás (speciálkollégium). 
▪ Értelmiségi kurzus keretében (bármely szakos hallgatóknak) 1998-tól folyamatosan: Borkultúra, 

Teakultúra, Tánckultúra, Színházi kultúra, Kulturális örökségmenedzsment 
Oktatási ügyekért felelős tanár feladatkörben a képzés szervezése, koordinálása. Andragógia BA 
és MA szakok kidolgozása. Közösségi művelődés tanári MA szak kidolgozása. Közösségszervezés 
BA szak kidolgozása. Kulturális mediáció MA szak kidolgozása. Szakirányú továbbképzések 
kidolgozása. 
Szakfelelős: andragógia MA szak záróvizsga felelőse, közösségszervezés BA szak felelőse, 
kulturális mediáció MA szak felelőse, közösségi művelődés tanári MA szak felelőse 
Tanszékvezető: a Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék vezetője 2011. óta. 
Kutatási pályázatok felelőse: OTKA, NKFP, EU6. keretprogram, HEFOP, TÁMOP, ÁROP, EFOP, 
TOP projektek keretében.  
Szakmai vezető, projektmenedzser TÁMOP, ÁROP, EFOP projektekben 

Tevékenység típusa vagy ágazat: Felsőoktatás – Kutatás  
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TANULMÁNYOK   

 

 

2015. 02. 01. – jelenleg is 
 

Szakmafejlesztési igazgató, tudományos kutató, felnőttképzési szakmai vezető 
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Szakmafejlesztési Igazgatóság 

Kutatási projektek vezetése: országos kutatások a kultúrakutatás terén kérdőíves, interjús, 
másodelemző statisztikai módszerekkel, 500-23.000 darabos mintákon. A kutatások minisztériumi és 
pályázati megrendelésre, és a Nemzeti Művelődési Intézet stratégiájából fakadó témákban történnek. 
Tudományos elemzések és jelentések készítése: szakmapolitikai hazai és nemzetközi 
tendenciákról, kiemelt kultúrakutatási témákról tudományos elemzések és szakmai jelentések 
készítése, ezek készítésének koordinálása, lektorálása, véglegesítése. 
Tudományos folyóirat főszerkesztői feladatai: a Kulturális Szemle online tudományos folyóirat 
szerkesztése, lektorálása, cikkek készítése. 
Tudományos és szakmai hálózat építése a közművelődési szakma, annak felsőfokú képzőhelyei 
és tudományos kutatói fórumai között. Ennek eredményeképpen műhelymunkák, munkacsoportok 
vezetése, konferenciák szervezése. 
Felnőttképzési tevékenységek koordinálása: felnőttképzési csoport vezetése, felnőttképzések 
engedélyeztetése, akkreditálására, teljes felnőttképzési tevékenység dokumentálásának, 
tervezésének és szervezésének felügyelete. 
Tevékenység típusa vagy ágazat: Kultúra – Kutatás – Képzés – Felnőttképzés  
 

2006. 08. 01. – 2009. 06.30. Tanszékvezető, Főiskolai docens 
Eszterházy Károly Főiskola, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. 
Oktatás – Andragógia BA keretében: szakfelelős, a felnőttképzési szakirány felelőse, oktatott 
tantárgyak: andragógiai alapismeretek, a felnőttoktatás módszertana, a felnőttképzés tervezése, 
kutatásmódszertan, közösségfejlesztés, tanulás- és tanításmódszertan; játék- és szabadidőszervező 
tanári MA keretében: szakfelelős, oktatott tantárgyak: a szabadidő-szervezés módszertana, 
rendezvényszervezés, pályázatírás; tanári MA keretében: andragógiai alapismeretek, a felnőttoktatás 
módszertana. 
A Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Stratégiai és Minőségbiztosítási Bizottságának elnöke, 
főbb feladatok: a Kari stratégiai és minőségbiztosítási terv kidolgozása, az ezirányú feladatok 
koordinálása, Kari akkreditáció koordinálása, a Főiskolai Minőségügyi Tanács tagja. 
Felsőfokú szakképzés kidolgozása: közösségi-civil szervező felsőfokú szakképzés.  
Két akkreditált felnőttképzés felelőse: Európai Uniós pályázatírás és projektmenedzsment, 
Rendezvénymenedzsment.  
Pályázati programokban való közreműködés: disszeminációs tevékenység vezetése, a 
projektmenedzsment tagja (HEFOP 3.3.2 és HEFOP 3.3.3/08/1.), pályázati programok részelemeinek 
kidolgozása (TÁMOP 4.1.2B és TIOP 1.2.2), komplex pályázatok kidolgozása (TÁMOP 4.1.2C és 
TÁMOP 3.2.3/08/2). 

Tevékenység típusa vagy ágazat: Felsőoktatás - Felnőttképzés 

1998. – 2001. Neveléstudományi Ph.D. (tudományos doktori fokozat)  

Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK (2000-től Debreceni Egyetem), 4032 Debrecen, Egyetem  tér 1. 

▪ Főbb tantárgyak: Kutatásmódszertan, Oktatás és társadalom, Kultúra és társadalom, Oktatás és 
politika, Kultúra és politika, Oktatás és gazdaság, Kultúra és gazdaság 
▪ Neveléstudományi Ph.D. (2005), Téma: A Hajdú-Bihar megyei felnőttoktatás intézményrendszere a 

hazai felnőttoktatás történeti tendenciái tükrében 
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KIEGÉSZÍTŐ TANULMÁNYOK   

 

 
 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 

 
Kommunikációs készségek Előadói képesség, kifejezőkészség szóban és írásban (felsőoktatásban és felnőttoktatásban, 

tréningeken szerzett tapasztalat)  
Jó kommunikációs készség, együttműködési készség, tolerancia (munkahelyeken, tréningeken, civil 
szervezetnél szerzett tapasztalat) 
Segítőkészség, problémaérzékenység, probléma-megoldó képesség (munkahelyi tapasztalatok) 
Konfliktuskezelő készség (munkahelyen, civil szervezetnél szerzett tapasztalat) 

 

1993. – 1998. Okleveles művelődési és felnőttképzési menedzser (egyetemi (M.A.) diploma)  

Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Főbb tantárgyak 

▪ Művelődéstörténet, Kulturális intézményrendszer, Kulturális pénzügy és marketing, 
Közösségfejlesztés, Lokális társadalomismeret, Kultúrakutatások 
▪ Andragógiatörténet, Andragógiai alapismeretek, Összehasonlító andragógia, Felnőttképzés – 

szakképzés, Andragógiai kutatások 

2018. Közművelődési szakértő tanúsítvány  

NMI Művelődési Intézet NKft. 

2008. Minőségbiztosítási ismeretek tanúsítvány  

Eszterházy Károly Főiskola 

2008. Projektmódszerek az oktatásban tanúsítvány  

Eszterházy Károly Főiskola 

2007. Kooperatív technikák az oktatásban tanúsítvány  

Eszterházy Károly Főiskola 

1994. Gépíró tanúsítvány  

Oktáv Ráció Kft. 

Anyanyelve magyar 
  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD  ÍRÁS  

Hallás utáni értés  Olvasás  Társalgás  Folyamatos beszéd   

Angol A2 B2 A2 A2 A2 
Orosz A1 A2 A1 A1 A2 

 Szintek: A1/2: alapszintű felhasználó - B1/2: Önálló felhasználó - C1/2: Mesterfokú felhasználó  
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  
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Szervezési/vezetői készségek Vezetési ismeretek, munkacsoport irányítása (pályázati koordináció, munkahelyi tapasztalat) 
Együttműködési készség, kapcsolatteremtő képesség, megbízhatóság (civil szervezetnél és 
munkahelyen szerzett tapasztalat) 
Tájékozottság, nyitottság, újra fogékonyság (munkahelyi tapasztalatok, civil szervezetnél szerzett 
tapasztalat) 
Vezetői tulajdonságok (munkahelyeken szerzett tapasztalat) 
Felelősségtudat, igényesség, megbízhatóság (közösségekben szerzett tapasztalat) 

 

 

 

 
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK   

 
 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

Számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Power Point, SPSS, Internet stb.) 

Egyéb készségek Készségek a kutatás terén: kulturális, oktatási, felnőttoktatási és településszociológiai 
területeken 
Alternatív oktatási formák ismerete, ezekről képzési tanúsítványok (kooperatív technikák, 
projektmódszer, interkulturális tanulás stb.) 
Pályázatírás, hazai és nemzetközi projektekben való részvétel különböző szinteken: 
projektvezető, munkacsoport vezető, projektmenedzsment tag, projekt résztvevő. 
Néhány fontosabb projekt: 
Egri Kulturális és Művészeti Központ 
„Ariadné Program - találd meg a saját utad, az építő közösségekben, @tanulás, képzés, 
önfejlesztés által" című projekt TÁMOP-3.2.3/08/1-2009-0042.  
Hajdú-Bihar Megyei TIT  
"A Hajdú-Bihar Megyei TIT mint elkötelezett közművelődési intézmény ismeretfelújító 
képzésekkel, készségfejlesztésekkel való törekvése az életen át tartó tanulás hazai 
megvalósulásáért, különös tekintettel Debrecen és vonzáskörzetére" című projekt - TIT 
TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0028.  
TIT Jurányi Lajos Egyesülete Nyíregyháza  
"Lépéssel a jövő előtt" című projekt - TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0021.  
Géberjén Község Önkormányzata  
"Szatmári Épülő Közösségek" című projekt - TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0050.  
Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézet  
"Kultúra és Közoktatás partnerségben Hevesen” című projekt - TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-
0204. 
Civil szervezetek menedzselése (elnök: KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, alelnök: Magyar 
Oktatás- és Neveléskutatók Egyesülete, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete) 
Kommunikációs, személyiségfejlesztési, konfliktusmenedzsment és egyéb 
kompetenciafejlesztő tréningek tartása (évente min. 4 csoportban, különböző célcsoporttal: 
felsőoktatási hallgatók, civil szervezetek tagjai, kulturális intézmények munkatársai, múzeumi 
frontszemélyzet stb.) 
Minőségbiztosítási ismeretek (képzési tanúsítvánnyal) és alkalmazásuk felsőoktatásban, 
közművelődésben és felnőttoktatásban: minőségbiztosítási rendszerek kiépítése és koordinálása. 
 
Színjátszó és rendező (kulturális közösségekben szerzett készség) 
Népi kismesterségek: fonás, szövés, hímzés, varrás (népművészeti alkotótáborokban, civil 
közösségekben szerzett ismeret) 

Járművezetői engedély(ek) B kategória 

Publikációk/Prezentációk Kiterjedt tudományos munkásság: több mint 140 publikáció, közel 250 konferencia előadás. 
Kulturális Szemle – online közművelődési tudományos folyóirat főszerkesztője 
Felnőttképzési Szemle – online felnőttképzési tudományos folyóirat főszerkesztője 
Hungarian Educational Research Journal (HERJ) – szerkesztőbizottsági tag 
Psychology and Pathopsychology of Child – szerkesztőbizottsági tag 
OTKA – bírálatok készítése 
PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskola – opponensi feladatok 

http://www.kulturasz.hu/www.titonline.hu
http://szek.geberjen.hu/index.php
http://www.hevesmuvhaz.hu/HVMKI_PALYAZAT/index.html
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Kutatások/projektek Főbb kutatási területek: 
kulturális és közösségi tanulás, a felnőttképzés és közművelődés intézményrendszere, nonformális-
informális-autonóm felnőttkori tanulás, felnőttképzés és művelődés, civil szféra 
Kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel: 

• 2007-2009: A felnőttkori tudáskorrekciós elköteleződés és az autonóm tanulás (OTKA - 
társkutató) 

• 2007-2010: A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban (OTKA - az LLL 
munkacsoport vezetője) 

• 2007-2010: Az egyházak oktatási szerepe Közép- es Kelet-Európában a politikai változások 
után (EU FP6 - a felnőttoktatás és egyház munkacsoport vezetője) 

• 2012-2015: Tanuló régiók Magyarországon (OTKA - társkutató) 
• 2017-2020. Promoting Excellence in Teaching and Learning in Azerbaijaini Universities 

(PETRA – projektmenedzser) 
Projektek: 
Projektmenedzsment tagja (HEFOP 3.3.2 és HEFOP 3.3.3/08/1.),  
pályázati programok részelemeinek kidolgozása (TÁMOP 4.1.2B és TIOP 1.2.2),  
komplex pályázatok kidolgozása (TÁMOP 4.1.2C és TÁMOP 3.2.3/08/2). 

Konferenciák Szervezőként és előadóként való részvétel: 
EECERA 2018. nemzetközi koragyermekkorkutatói konferencia (2018) 
ECER 2015 "Education and Transition. Contributions from Educational Research" (2015) 
„A felnőttnevelés története Közép-Európában” XII. nemzetközi szimpózium (2014) 
HuCER (2014-től minden évben) 
Országos Neveléstudományi Konferencia (2014) 
III. Országos Múzeumandragógiai Konferencia (2013) 
Fiatalok a vidékfejlesztésben (2012) 
Kiss Árpád Emlékkonferencia (2011-től minden páratlan évben) 
Durkó Mátyás Konferencia (2010-től minden páros év ben) 
 

Díjak és kitüntetések 
 

BTK Dékáni Oklevél 2002 (Debreceni Egyetem) 
Aranyérmes Mestertanár 2015. (Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács kitüntetése) 
BTK Dékáni Dicséret 2015 (Debreceni Egyetem)  
 

Tagságok OKM Közművelődési Akkreditációs Bizottság tagja 2005-2012. 
MTA DAB Andragógiai, Pszichológiai, Nevelés- és Művelődéstudományi Szakbizottságának tagja 2005-től 
jelenleg is 
MTA DAB Művelődéstudományi Albizottság elnöke 2017-től jelenleg is 
Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének és Pedagógiai Bizottságának tagja 
MTA PTB Andragógia Albizottság tagja, alelnöke 2015-2018. 
Részletesen: http://ni.unideb.hu 

http://ni.unideb.hu/

