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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

Tanulmányok/végzettség/oklevelek:  

 

2013- ECL-vizsgáztató magyar mint idegen nyelv 

2012- ECL-vizsgáztató német nyelv,  

2001- 2012 Prüferlizenz „A” für die Prüfung Die Europäischen Sprachenzertifikate (TELC) 

1995-1996  Diplom für die Einjährige berufsbegleitende Intensiv-Fortbildung in Schweizer 

Landeskunde und Literatur an Hochschulen und Universitäten 

 WBZU- Schweizerische Weiterbildungszentrale in Ungarn 

1985-1988  MTA, központi, belföldi tudományos továbbképzés (végbizonyítvány) 

1977-1982  egyetemi tanulmányok német-magyar szakon az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (Okl. sz.: 770/82.) 

 

Értekezések/tudományos minősítés/cím:  

 

1990   bölcsészdoktori oklevél („summa cum laude”) általános és alkalmazott 

 nyelvészetből (ELTE) Az értekezés címe: Az európai areális nyelvészeti 

 kutatások eredményei (249 p.) 

1993-1999  egyetemi adjunktus a JPTE, BTK Idegennyelvi Lektorátusán 

1998  nyelvtudomány kandidátusa (MTA, Doktori Tanácsa, Budapest) 

Az értekezés címe: Az európai areális nyelvészeti kutatások. Tudománytörténeti 

elemzés (181 p.)  

1999-2012 egyetemi docens (PTE, BTK) 

 

Munkahelyek: 
 

2021- PTE INYK - magyar mint idegen nyelv csoport vezetője 

2012- PTE, Idegen Nyelvi Központ - ECL tesztfejlesztő és nyelvi koordinátor (német, 

 magyar mint idegen nyelv, szlovák cseh nyelvi tesztfejlesztő-koordinátor 

1999-2011 lektorátusvezető – PTE, BTK 

1996-1999  megbízott lektorátusvezető (JPTE, BTK, Idegennyelvi Lektorátusán 

1993-1999  egyetemi adjunktus a JPTE, BTK Idegennyelvi Lektorátusán 

1988-1993  JPTE, Bölcsészettudományi Kar, Idegennyelvi Lektorátusán nyelvtanár,  

 német nyelvi szekció vezetője 

1985-1988  MTA, TMB nappali ösztöndíjasa 

1982-1985  nyelvtanár a JPTE, Tanárképző Kar, Idegennyelvi Lektorátusán 

1982  pozsonyi Madách Lap- és Könyvkiadó Vállalat, nyelvi szerkesztő 
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Nyelvismeret: 

szlovák -  anyanyelv (C2), és felsőfok (C1, „C” típusú nyelvvizsga) 

német - egyetemi diploma 

orosz -  alapfok (B1„C” típusú nyelvvizsga) 

cseh -  tárgyalóképes, szakirodalom olvasásának szintjén 

angol -  a szakirodalom olvasásának szintjén 

lengyel -  a szakirodalom olvasásának szintjén 

 

 

Oktatási/kutatási projektekben való részvétel:  

 

2018 – 2020 EFOP-3.2.14-17-2017-00002 sz. - "Élményközpontú nyelvtanulás módszertani 

és tartalmi kidolgozása és megvalósítása középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a 

Pécsi Tudományegyetemen" című projekt keretében diagnosztikus mérések feladatsorainak 

kidolgozása német nyelvből: 

 

2012-2014 IMED-KOMM-EU – nemzetközi EU-projekt – blanded-learning-programírás, 

tesztelés 
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