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Neme nő 

  

Szakmai tapasztalat 
 

 

Időtartam 2017-től 

Foglalkozás / beosztás Ügyvivő-szakértő (oktatásszervező) 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

A DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézethez tartozó alap- és 
mesterképzésekhez, a szakvizsgás képzésekhez illetve a tanárképzéshez 
köthető oktatásszervezői tevékenységek. A hallgatókkal és az oktatókkal 
történő kapcsolattartás tanulmányi és oktatásszervezési kérdésekben.  
Együttműködés a kari és egyéb tanulmányi szervezeti egységekkel, az 
elektronikus tanulmányi rendszer folyamatos működtetése. Az Intézetet 
érintő Erasmus-koordinátori feladatok ellátása, az intézeti honlap kezelése, 
az aktuális tanulmányi ügyeket érintő információk folyamatos közzététele. 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 4032 Debrecen, Egyetem 
tér 1. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 

  

Időtartam 2017-től 

Foglalkozás / beosztás Részmunkaidejű kutató, kutatási koordinátor 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

A felsőoktatási lemorzsolódás társadalmi és szervezeti háttere című NKFI 
kutatás kutatási koordinátoraként több kutató és hallgató munkájának 
szervezése, a kutatási eredmények elemzése és kiértékelése. 

A munkáltató neve és címe Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 1077 Budapest, 
Kéthly Anna tér 1. 

Tevékenység típusa, ágazat Kutatás-fejlesztés 

  
 
 



Időtartam 2015. március-2014. május 

Foglalkozás / beosztás Szakmai gyakorlati koordinátor 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Az Egészségügyi Informatikai Tanszékhez tartozó hallgatók szakmai 
gyakorlatának szervezése 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 

  

Időtartam 2014. szeptember-2014. december 

Foglalkozás / beosztás Óraadó 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Informatika I. és II. c. kurzusok tartása 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2-4. 

Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás 

 
Tanulmányok 

 

  

Időtartam 2014-2017   

Végzettség / képesítés PhD-tanulmányok 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Kutatásmódszertan, bevezetés a társadalomtudományi kutatásokba, 
szakirodalom olvasó szeminárium, CHERD kutatások 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, 
Neveléstudományi Doktori Program, Debrecen 

  

Időtartam 2011-2013 

Végzettség / képesítés Okleveles egészségpolitikai szakértő 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Térségi fejlesztés és ellátásszervezés az egészségügyben, stratégiai 
tervezés és menedzsment az egészségügyben, egészségügyi rendszerek 
finanszírozása, egészség gazdaságtan 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar, Debrecen 

Országos / nemzetközi 
besorolás 

EKKR 7  

  

Időtartam 2007-2011   

Végzettség / képesítés Egészségügyi (ügyvitel)szervező 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Egészségügyi ellátás informatikája, biometria, információs rendszerek 
tervezése és üzemeltetése, egészségügy gazdaságtana 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza 

Országos / nemzetközi 
besorolás 

EKKR 6 

 
Időtartam 

 
2003-2007   

Végzettség / képesítés Közgazdasági szakmacsoportos érettségi 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, német nyelv, 
közgazdaságtan 



Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Nyíregyháza 

Országos / nemzetközi 
besorolás 

EKKR 4 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 

Egyéb nyelv(ek) német középfok (2008.) 
angol alapfok (2014.) 

Társas készségek és 
kompetenciák 

Jó kommunikációs képesség (írásban és szóban egyaránt), 
együttműködésre való készség, problémamegoldó képesség, kreatív 
gondolkodás, csapatmunka 

  

Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák 

Word, Excel, PowerPoint, SPSS felhasználó szintű ismerete, gyors- és 
gépírás 

Járművezetői engedély(ek) 
 

Kiegészítő információk 

B kategória 
 
A közleményeim megtekinthetők a 
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10052
225 valamint a https://tudoster.idea.unideb.hu/szerzok/2062    URL 
címeken. 
2014 óta tagja vagyok a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és 
Fejlesztő Központnak (CHERD). 
Részt vettem az EFOP-3.10.1-17 keretében készülő Magyar Értéktár 
távoktatási program Oktatás – Életmód – Életminőség témakör (felelőse: 
Prof. Dr. Jávor András) A magyarországi életminőség tárgyának 
kidolgozásában (felelőse: Dr. Kovács-Nagy Klára). 
Szerepet vállaltam a Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia keretein belül 
megvalósuló Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben: 
Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a 
személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében 
c. kutatásban, melynek azonosítója az NKFI K:116102.  
Adatelemzés az oktatáskutatásban valamint Kutatások a 
nevelésszociológiában c. kurzusok keretében tanítottam a DE BTK-n. 
Felsőfokú tanulmányaim alatt aktív közreműködője voltam a Nyíregyháza 
Életminősége c. kutatássorozatnak: mintegy 100 kérdezőbiztos munkáját 
irányítottam, s részt vettem a kutatások eredményeit közlő tanulmányok 
írásában. 
3 hónap szakmai gyakorlatot töltöttem a Debrecenben található MeditCom 
Orvosi Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató Kft-nél, 60 órát a 
nyíregyházi Jósa András Oktatókórház Humánpolitikai Osztályon. 
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának (DETEP) több 
szemeszteren keresztül voltam tagja, demonstrátori tevékenységet 
végeztem a DE EK Egészségügyi Informatikai Tanszéken. 
 
Díjak, kitüntetések:  
2019-DE BTK Dékáni Kitüntetés 
2010-DE EK Tudományos Diákkori Konferencia I. helyezés 

, 


