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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

2016. augusztus tanársegéd
Higiéne Osztály kutatásaiban és oktatási feladataiban való részvétel, tansegédletek készítése,
pályázatok megvalósításában való részvétel, diplomadolgozatok társ-témavezetője, kutatási
eredmények publikálása hazai és nemzetközi lapokban, felvételi és záróvizsga bizottságokban,
konferenciaszervezésben és lebonyolításban való részvétel.
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Higiéne Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2014. szeptember - 2016. július
tanszéki mérnök
Higiéne Osztály kutatásaiban és oktatási feladataiban való részvétel, tansegédletek készítése,
pályázatok megvalósításában való részvétel, diplomadolgozatok társ-témavezetője, kutatási
eredmények publikálása hazai és nemzetközi lapokban, felvételi és záróvizsga bizottságokban,
konferenciaszervezésben és lebonyolításban való részvétel.
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Higiéne Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
2010. szeptember - 2011. augusztus
tanszéki mérnök
Higiéne Osztály kutatásaiban és oktatási feladataiban való részvétel, tansegédletek készítése,
pályázatok megvalósításában való részvétel, diplomadolgozatok készítésében való részvétel, kutatási
eredmények publikálása hazai és nemzetközi lapokban, konferenciaszervezésben és lebonyolításban
való részvétel.
Pannon Egyetem Georgikon Kar Keszthely, Növényvédelmi Intézet, Higiéne Osztály
8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.

Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
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2010 - 2013
experimentális toxikológus szakirányú szakképzettség
molekuláris toxikológia, laborállatok tartása és takarmányozása, állatvédelem, laborállatok anatómiája
és szövettana, laborállatok élettana és biokémiája, laborállatok fontosabb betegségei, toxikológiai
információforrások, szervek és szervrendszerek toxikológiája, toxikokinetika, toxikológiai vizsgálatok
tervezése, biostatisztikai módszerek, genotoxikológia és karcinogenitás, reproduktív toxikológia,
idegrendszer toxikológiája, immuntoxikológia, ökotoxikológia, alternatív módszerek, vegyi anyagok
engedélyezése és kockázatbecslés, gyakoribb mérgezések klinikuma
Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, egyetem

Országos / nemzetközi besorolás
Időtartam
Végzettség / képesítés
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Országos / nemzetközi besorolás

egyetem
2003 – 2008
agrármérnök felsőfokú növényvédelmi képesítéssel
talajtan, agrokémia, növénytan, növényélettan, növénytermesztés, kertészet, állattan, állatélettan,
állattenyésztés, állategészségtan, munkaszervezés, géptan, vállalati gazdaságtan, növényvédő szer
kémia, növényvédelmi kórtan, növényvédelmi állattan, herbológia, növényvédelmi toxikológia,
növényvédelmi higiéne, növényvédelmi szakigazgatás, integrált növényvédelem
Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, egyetem
egyetem

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)
Egyéb nyelv(ek)

magyar
angol, német

Önértékelés
Európai szint (*)

Szövegértés
Hallás utáni értés

Beszéd

Olvasás

Társalgás

Írás

Folyamatos beszéd

német

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

B2

önálló
nyelvhasználó

angol

A2

alapszintű
nyelvhasználó

A2

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Kiegészítő információk Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

PE Georgikon Kar Munkahelyi Állatkísérleti Bizottságának titkára (2015-2016)
MTA VEAB, Növényvédelmi Munkabizottság tagja (2010-),
MTA PAB, Növényorvosi Munkabizottság tagja (2010-)
Magyar Toxikológusok Társaságának tagja (2009-)
Magyar Laborállat-tudományi Egyesület tagja (2009-)
MTA Köztestület tagja (2019-)
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