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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

egyetemi adjunktus

SZAKMAI TAPASZTALAT
2017.
2016.- jelenleg

2012.- jelenleg
2003. –jelenleg

felsőoktatási tagozatvezető (Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács)
szerkesztő (Acta Socialium, Képzés és Gyakorlat)
szakfelelős (Szociális- és Ifjúsági munka FOSZK)
kari OTDT titkár
műveltségterületi felelős (Ember és Társadalom műveltségterület)
szakkollégiumi ügyvivő tanár
egyetemi adjunktus
Kaposvári Egyetem, Kaposvár (Magyarország)
- oktatási tevékenység
- oktatott tárgyak:
- művelődéstörténet
- kultúraközvetítés története és elmélete
- világvallások
- andragógia elmélete és története
- művészetelmélet és -történet, esztétika
- a kultúra elmélete és története
- kulturális és civilizációs változások térben és időben
- szimbólumismeret
- néprajz, népismeret
- hon- és népismeret
- magyar népszokások, népi kultúra
- társadalomismeret
- cigányságtörténet
- magyarországi kisebbségek
- kutatásmódszertan
- tanítás módszertan Ember és társadalom műveltségterületen
- kutatási tevékenység, területek:
- a magyar kereskedelmi tengerésztiszt képzés, és a képzés pedagógiai struktúrája
- a magyar népművelés története, különös tekintettel a két világháború közötti időszakra
- népi kultúra, tömegkultúra
- konferenciarészvételek és publikációs tevékenység
- tehetséggondozás: OTDK felkészítés (2011-ben egy 2., 2013-ban egy harmadik helyezés)
- szakdolgozati konzultációs tevékenység
- szakkollégium szervezése, irányítása
- kiadványok szerkesztése
- részvétel egyetemi szakmai gyakorlatok szervezésében
- népszerűsítő előadások tartása
- részvétel az egyetemi oktatásnépszerűsítő tevékenységben

1997. –2003.

középiskolai tanár

Szigethy-Gyula János Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola, Kaposvár (Magyarország)
- történelem tantárgy oktatása szakmunkás és szakközépiskolás osztályokban
- osztályfőnöki teendők ellátása
- részvétel érettségi- és szakmunkásvizsgák lebonyolításában
1998. –2000.

tankönyvíró
Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest (Magyarország)
- modultankönyv kidolgozása regionális művelődéstörténeti-kulturális témában

1991. –1992.

régészeti asszisztens és rajzoló
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár (Magyarország)
- részvétel a régészeti osztály munkájában (leletrendezés, leletmentés stb.)
- részvétel régészeti ásatásokon
- régészeti leletek dokumentálása, rajzolása

TANULMÁNYOK
2003. –2011.

PhD

EKKR 8-as szint

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest (Magyarország)
- kurzusok a 19-20. sz.-i magyar történelem témaköréből
- eszmetörténet
- forrásismeret
- társadalomtörténet
- jogtörténet
1992. –1997.

Történelem szakos bölcsész és történelem szakos középiskolai
tanár

EKKR 7-es szint

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs (Magyarország)
- kurzusok a magyar és egyetemes történelem témaköreiből
- általános történeti órák
- forrásismeret
- történeti topográfia
- gazdaságtörténet
- politikatörténet
- társadalomtörténet
- történeti statisztika
- pedagógai, pszichológiai és neveléstudományi kurzusok (tanár szak)
SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK
Anyanyelve

magyar

Egyéb nyelvek

SZÖVEGÉRTÉS

BESZÉD

ÍRÁS

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

angol

A1

B1

A2

A2

A2

német

C1

C1

B2

B2

B2
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Közös Európai Nyelvi Referenciakeret

Kommunikációs készségek

- több éves szakmai tevékenység során megszerzett jó kommunikációs készség, amely
munkavégzésem során elengedhetetlen

Szervezési/vezetői készségek

- jó szervezői és vezetői készség, amelyet osztályfőnökként, gyakorlatvezetőként, illetve
szakkollégiumi ügyvivő tanárként szereztem és mélyítettem el

Munkával kapcsolatos készségek

- jelentős tapasztalattal rendelkezem a megszerzett tudás átadásában, illetve a tudás megszerzése
módszereinek közvetítésében, úgy írott, mint szóbeli formában
- képes vagyok a fentiek rendszerszintű megközelítésére
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