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Szakmai tapasztalat
Időtartam

1975–

Foglalkozás / beosztás

főiskolai oktató, 2006-tól főiskolai tanári beosztásban

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

előadások és szemináriumok tartása:
Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció; Kompetenciamenedzsment; Munkahelyi- és munka-erőpiaci
képzések; valamint Gazdaságpolitika tárgyakból

A munkáltató neve és címe

Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Eger

Időtartam

1990-től tanszékvezető, 2006-tól dékánhelyettesi feladatokat is ellát

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Egységvezetőként a Közgazdaságtan és Jog Tanszék tevékenységét irányítja; dékánhelyettesként feladata a
tanulmányi ügyek kari felügyelete

A munkáltató neve és címe

Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Eger

Tudományos minősítés
Minősítés

PhD – neveléstudomány, a gazdasági ismeretek oktatásának szakmódszertana (2001)

A fokozatot odaítélő intézmény
neve és típusa

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szakképzés-pedagógiai Doktori Iskola, Budapest

Korábbi tudományos cím

közgazdaságtudományi egyetemi doktor (1981)

A címet adományozó intézmény
neve és típusa

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Tanulmányok
Végzettség / képesítés

Politikai gazdaságtan-tervezés szakos középiskolai tanár (1976)

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

elméleti közgazdaságtani tárgyak és a pedagógus mesterség tantárgyai; gyakorló tanítás

Nyelvek

Orosz: középfokú
Angol: alapszintű olvasási készség

Számítógép-felhasználói
készségek és kompetenciák

Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint) ismerete

Kiegészítő információk

- Kutatási terület: Oktatás-módszertani vizsgálatok: a gazdálkodási alapismeretek oktatásának
szükségessége és ajánlható módszerei az általános- és középiskolában. Tananyag fejlesztési tevékenység
A regionális munkaerőpiac egyes tendenciáinak elemzése (végzett hallgatók visszajelzései, munkaerő-piaci
nyomonkövetése alapján)
- Tudományos publikációk száma: 81 (tankönyvrészletekkel és az oktatási segédanyagokkal együtt)
tudományos közlemények száma: 40, konferencia előadások száma: 35
- Szakmai tagság:
Miskolci Akadémiai Bizottság
Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szekció
Magyar közgazdasági Társaság Heves Megyei Szervezete
Junior Achievement Magyarország (diákvállalkozásokat támogató szervezet) Magisztrátusa
- Oktatásszervezés, intézményi közélet:
a Főiskolai Tanács tagja 2000-2003 között
a GTFK Kari Tanácsának tagja 2006. februárjától
tagja a hallgatói pályakövetési rendszer kialakítását végző ad hoc bizottságnak 2007-08-ban
szakfelelős az alábbi szakokon:
Gazdaságismeret tanár (főiskolai) szak
Emberi erőforrások alapszak (BA)
Közgazdásztanár mesterszak (MA) -itt szakképzettség-felelős
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