Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)
Cím(ek)

Keresztes Balázs
Keszthely
Béri Balogh u. 2/a
8360

Telefonszám(ok)

06/83/545-215

Fax(ok)

06/83/545-282

E-mail(ek)

06/70/5342084

keresztes@georgikon.hu

Állampolgárság

magyar

Születési dátum

1974. 06. 03.

Neme

Mobil:

férfi

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

A munkáltató neve és címe
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe

Tevékenység típusa, ágazat

2007 (június 30) intézeti mérnök
Növényvédelmi állattani osztály kutatásaiban való részvétel, a Növényvédelmi állattani diszciplínák
oktatásában való részvétel, TDK és diplomadolgozatok készítésében való részvétel.
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Állattani Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2003 – 2007 (június 30-ig)
egyetemi tanársegéd
Tananyagfejlesztés, tantárgyi tematikák kidolgozása, előadások, gyakorlatok tartása, TDK és
diplomadolgozatok témavezetése, tudományos kutatómunka folytatása, pályázatok megvalósításában
való részvétel.
PE GMK (korábban VE GMK) Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Állattani Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2001 – 2003 (június 30-ig)
tanszéki mérnök
Oktatási és kutatási feladatokba történő bekapcsolódás.
VE GMK Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Növényvédelmi Állattani Tanszék
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

agrártudományi felsőoktatás, kutatás

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
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1992-1999
okleveles agrármérnök
kémia, növényvédő szer kémia, agrokémia, talajtan, növénytan, genetika, növényélettan,
növénytermesztés, földműveléstan, kertészet, állattan, állatélettan, állattenyésztés, állategészségtan,
vízgazdálkodás, agrometeorológia, vezetési ismeretek, munkaszervezés, matematika, statisztika,
számvitel, közgazdaságtan, agrárgazdaságtan, vállalati gazdaságtan, növényvédelemi kórtan,
növényvédelmi állattan, herbológia, növényvédelmi toxikológia, fizika, géptan.
Gyakorlatok: nyári 6 hetes szakmai gyakorlat; nyári 4 hetes gazdasági gyakorlat; 1 hetes nyári alföldi
tanulmányút; 1-1 hetes évközi állattenyésztési gyakorlat.
További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európai Közösségek, 2003 20060628

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Országos / nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés

Pannon Agrártudományi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
egyetem
egyetem
1999-2001
Növényorvos szakmérnök

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

növényvédő szer kémia, növényi táplálkozás élettana, növényvédelemi kórtan (virológia,
bakteriológia, általános- és részletes növénykórtan, kórélettan), növényvédelmi állattan (morfológia és
rendszertan, ökológia, fiziológia, részletes növényvédelmi állattan), herbológia és gyomirtás
(gyombiológia, gyomirtás), növényvédelmi toxikológia, növényvédelmi higiéne, biológiai
növényvédelem, kórokozók ökológiája és járványtana, növényvédelem ökonómiája, növényvédelem
gépesítése, szakigazgatás, szaktanácsadás, növényvédelmi előrejelzés, integrált növényvédelem.
Gyakorlatok: a 2. trimeszter komplex gyakorlatként

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

Pannon Agrártudományi Egyetem (későbbiekben VE GMK), Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
egyetem

Országos / nemzetközi besorolás

egyetem

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni értés

német

önálló
B2
nyelvhasználó

angol

A2

alapszintű
nyelvhasználó

Beszéd

Olvasás
önálló
B2
nyelvhasználó
A2

alapszintű
nyelvhasználó

Társalgás

Folyamatos beszéd

önálló
B1
nyelvhasználó

B1

önálló
nyelvhasználó

B1

önálló
nyelvhasználó

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák

Műszaki készségek és
kompetenciák
Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák
Művészi készségek és
kompetenciák
Egyéb készségek és kompetenciák
Járművezetői engedély(ek)

elkötelezett csapatszellem;
jó alkalmazkodási készség multikulturális környezethez;
segítőkészség, empátia;
oktatói, kutatói munka során szerzett jó kommunikációs készség;
jó műszaki érzék, laboratóriumi berendezések, műszerek használata;
a Microsoft Office™ eszközök (Word, Excel és PowerPoint) megfelelő ismerete,
statisztikai programok alapszintű használata;
jó esztétikai érzék, kreativitás;
kezdeményező készség;
kitartás;
B kategóriás személygépkocsi-vezetői jogosítvány

Kiegészítő információk Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

MTA VEAB, növényvédelmi munkabizottságának tagja
MTA PAB, növényvédelmi munkabizottságának tagja
Magyar Rovartani Társasága tagja
Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai szakosztály tagja
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Írás

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európai Közösségek, 2003 20060628

