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1. Munkahelyi adatok: 

 Beosztás, mikortól 

 Tanársegéd 2014. január 1-től (Szervezési és Vezetési Tanszék) 

 Tudományos segédmunkatárs 2012. szeptember 1-től 

 

2. Tanulmányok, tudományos fokozatok, minősítések 

 Abszolutórium megszerzése – PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori 

Iskola (2009-2012) 

 PTE KTK: Közgazdász (MSc) – Menedzsment és vezetési tanácsadás szakon és 

Német-magyar szakfordító (2004-2009) 

 Nyelvismeret: szakmai középfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol, német és olasz 

nyelvekből 

 

3. Korábbi munkahelyek, beosztások: - 

 

4. Kutatási területek 

 Tehetségek menedzselése a felsőoktatásban és a gazdálkodó szervezeteknél 

 Kompetenciák értékelése és fejlesztése 

 Szakmai gyakorlati rendszerek 

 Tehetségek migrációja, agyelszívás 

 Munkáltatói kompetenciaelvárások 

 Diplomás pályakövető rendszerek 

 Énmárka, karriermenedzsment 

 

5. Oktatási tevékenység (BA, MA, Ph.D., magyar, angol, szakkollégium, vendégoktatás) 

 Emberi erőforrás menedzsment gyakorlat (BA nappali és levelező, 2012-) 

 Vezetés-Szervezés gyakorlat (BA nappali, 2011-) 

 Karriermenedzsment (BA nappali és levelező 2012-) 

 Interakciós készségfejlesztés (BA nappali és levelező (2010-) 

 Tanácsadási alapismeretek (MA, levelező, 2010-) 

 Tanácsadó cégek működése és coaching (MA nappali és levelező, 2010-) 

 Tanácsadás folyamatai (MA nappali, 2010-) 

 Menedzsment-tanácsadás I-III. (MA, nappali, 2009-2010) 

 Karrier-tanácsadás (MA nappali, 2009-2010) 

 

6. Tudományszervező tevékenység, tagság tudományos szervezetekben (elnökség, elnökségi 

tagság, folyóirat szerkesztés, akadémiai bizottságokban, kari, egyetemi tud bizottságban való 

részvétel, OTDK mozgalom, konferencia/workshop szervezés, etc.): - 

 

7. Tudományos elismerések 

 Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj, Nemzeti Kiválóság Program, Magyary Zoltán 

Kuratórium, 2013-2014 
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8. Kutatási projektekben való részvétel (a részvétel formájának megjelölésével: vezető vagy 

résztvevő) 

 2013. ősz: PTE Idegennyelvi képzéseinek fejlesztése c. TÁMOP projekt (résztvevő) 

 2013. április – május: "A vállalati versenyképesség és az energiafelhasználás 

hatékonyságának vizsgálata a versenyszféra vállalatainak a körében” c. kutatás 

(résztvevő) 

 2013. jan. – 2013. szeptember: Fenntartható város energetikai vizsgálata TÁMOP 

kutatás (résztvevő) 

 2012. szept. – 2013. aug.: „Korszerű építészeti és energiahasznosítási megoldások 

gazdaságossági vizsgálata”c. TÁMOP kutatás (résztvevő) 

 2012. jan.: Szakmai vitaanyag elkészítése a Dél-dunántúli Regionális Innovációs 

Ügynökség megbízásából, téma: Az Európai Unió támogatási és fejlesztéspolitikai 

prioritásai 2014-2020 között és a Dél-dunántúli Régió kitörési pontjai (résztvevő) 

 2011. dec.: „Hallgatói szolgáltatások a Pécsi Tudományegyetemen” c. tanácsadói 

jelentés (résztvevő) 

 2011: Részvétel „A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése” c. 

TÁMOP projektben kutatóként (résztvevő) 

 2011: Hallgatói kompetencia felmérések, rangsorok készítéséhez (résztvevő) 

 


