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Állampolgárság Magyar 

Születési dátum 1970. június 20. 

Neme Nő 

Időtartam 2017. november 1- 

Foglalkozás / beosztás ügyvivő-szakértő 

Főbb tevékenységek és feladatkörök A tanszék és szak ügyeinek napi intézése, kapcsolattartás a szakon tanuló hallgatókkal, 

tanszék által hirdetett, stúdiumok gondozása a NEPTUN rendszerben, kapcsolattartás az 

intézeti titkárral, Tanulmányi osztállyal, Felnőttképzési központtal, Informatikai csoporttal. 

Kapcsolattartás a szakon áttanító, óraadó  kollégákkal. Tanszék gazdasági ügyeinek vitele. 

Tanszéki programok szervezésében részvétel. Közreműködés a tanszék és a szak egészét 

érintő dokumentumok elkészítésében. Közreműködés az intézet és az egyetem vezetése, 

külső szervezetek, intézmények (MAB, minisztériumok stb.) felé készülő előterjesztések, 

levelek, javaslatok, dokumentumok elkészítésében. A tanszék, képzést segítő eszközeinek 

kezelése, leltári nyilvántartás vezetése 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Szociális Tanulmányok és 

Szociológia Tanszék, 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42 

Tevékenység típusa, ágazat ügyintézési, oktatásszervezési tevékenység szociális képzési ágban 

Időtartam 2012.október1-2017. október 31. 

Foglalkozás / beosztás ügyvivő-szakértő 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

A tanszék és szak ügyeinek napi intézése, kapcsolattartás a szakon tanuló hallgatókkal, 

tanszék által hirdetett, stúdiumok gondozása a NEPTUN rendszerben, kapcsolattartás az 

intézeti titkárral, Tanulmányi osztállyal, Felnőttképzési központtal, Informatikai csoporttal. 

Kapcsolattartás a szakon áttanító, óraadó és tereptanár kollégákkal. Tanszék gazdasági 

ügyeinek vitele. Tanszéki programok szervezésében részvétel. Közreműködés a tanszék és a 

szak egészét érintő dokumentumok elkészítésében. Közreműködés az intézet és az egyetem 

vezetése, külső szervezetek, intézmények (MAB, minisztériumok stb.) felé készülő 

előterjesztések, levelek, javaslatok, dokumentumok elkészítésében. A tanszék, képzést segítő 

eszközeinek kezelése, leltári nyilvántartás vezetése 

Korábbi feladatok mellett a Projekt I-II. tantárgyak nappali és levelezős hallgatóinak 

elméleti oktatásában részvétel. 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet, Szociális Munka 

Tanszék, 9024 Győr, Szent Imre út 26-28. 

Tevékenység típusa, ágazat ügyintézési, oktatásszervezési tevékenység szociális képzési ágban 

Időtartam 2000. november – 2012. szeptember 30. 

Foglalkozás / beosztás igazgatási ügyintéző, oktatásszervező 

mailto:nits@sze.hu
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Főbb tevékenységek és feladatkörök A tanszék és szak ügyeinek napi intézése, kapcsolattartás a szakon tanuló hallgatókkal, 

tanszék által hirdetett, stúdiumok gondozása a NEPTUN rendszerben, kapcsolattartás az 

intézeti titkárral, Tanulmányi osztállyal, Felnőttképzési központtal, Informatikai csoporttal. 

Kapcsolattartás a szakon áttanító, óraadó és tereptanár kollégákkal. Tanszék gazdasági 

ügyeinek vitele. Tanszéki programok szervezésében részvétel. Közreműködés a tanszék és a 

szak egészét érintő dokumentumok elkészítésében. Közreműködés az intézet és az egyetem 

vezetése, külső szervezetek, intézmények (MAB, minisztériumok stb) felé készülő 

előterjesztések, levelek, javaslatok, dokumentumok elkészítésében. A tanszék, képzést segítő 

eszközeinek kezelése, leltári nyilvántartás vezetése 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet, Szociális Munka 

Tanszék, 9024 Győr, Szent Imre út 26-28. 

Tevékenység típusa, ágazat ügyintézési, oktatásszervezési tevékenység szociális képzési ágban 

Időtartam 1988 – 1990 

Foglalkozás / beosztás gyógyszertári asszisztens 

Főbb tevékenységek és feladatkörök A gyógyszerellátás valamennyi területén gyógyszerészirányítása és ellenőrzése mellett 

gyógyszer-gazdálkodási teendők, szakmai és gazdasági, illetve ügyviteli teendők ellátása. 

Gyógyszerek készítése orvosi vény előírása szerint, csomagolása, adagolása, dokumentálása. 

Gyógyszer- és helyben készülő készítmények, keverékek készítésénél a befejező fázis elvégzése, 

kúpöntés, tablettaformázás, gyógyszerek és egyéb forgalmazott termékek kiadása, 

pénztárhasználat, alapanyagok utántöltése, raktárellenőrzés, anyagmozgatás, gyógyszerek 

átvétele, rendelés leadása. 

A munkáltató neve és címe Nagy Sándor J. úti Gyógyszertár, Győr 

Tevékenység típusa, ágazat Egészségügy,  

Tanulmányok  

Időtartam 2010 –2012 

Végzettség / képesítés Emberi erőforrás tanácsadó (MA) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Nyugat - Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

Időtartam 1996 – 2000 

Végzettség / képesítés Általános Szociális Munkás 

 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

SZIF és a Széchenyi István Egyetem Egészségügyi és Szociális Intézet 

Időtartam 2005 – 2006 

Végzettség / képesítés Masszőr (gyógymasszőr) (51 5008 01) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium 11. 

Időtartam 2001 – 2002 

Végzettség / képesítés Multimédia-fejlesztő (54 8409 01) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 

Időtartam 2000-2001 

Végzettség / képesítés Számítástechnikai Szoftverüzemeltető (52 4641 03) 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 

Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 

Időtartam 1988-1990 

Végzettség / képesítés Gyógyszertári asszisztens 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 

   Petz Lajos Egészségügyi Szakközép és Szakiskola (Győr) 

Időtartam 1984-1988 
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Végzettség / képesítés Általános ápoló és általános asszisztens 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

 

Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola (Győr) 

Anyanyelv(ek) magyar 

  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Német   
A2 

Önálló 
felhasználó A2 

Önálló 
felhasználó A1 

Önálló 
felhasználó A1 

Önálló 
felhasználó  

Önálló 
felhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

Szociális készségek  
és képességek 

 
Szervezési készségek 

és képességek 

Tolerancia, együttműködés, empátia,  

 

 

Együttműködés, képviselet, tervezés, koordináció, kreativitás, dokumentálás 

Technikai készségek és 
kompetenciák 

Office alkalmazások mindennapi használata. 

 Iskola irányítási rendszerek kezelése (NEPTUN, Poszeidon, Tudástérkép, TEK, ORKA) 

Járművezetői engedély(ek)  B típusú 
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Kiegészítő információk  

2019.VR tananyagfejlesztési tevékenységben, tantárgy kidolgozásában való részvétel  az EFOP 3.4.3 
projekt keretében. 

2018. "Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, 

duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció 

szolgálatában." című (azonosítószám: EFOP-3.5.2-17-2017-00002) projekt keretében szakmai 

koordinátori feladatok ellátása  A szakmai vezető és alprojektvezetők munkájának segítése, 

indikátárok teljesülésének követése, adminisztrációs feladatok ellátása, szakmai beszámolók 

gyűjtése. A tevékenységek megvalósításához kapcsolódó adminisztratív és kommunikációs 

feladatok segítése, kapcsolattartás a szakmai asszisztenssel, a projektbe bevont belső és külső 

szakmai munkatársakkal. 

2018. Győr Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi programja. Az idősek helyzete, 

esélyegyenlősége, adatgyűjtés, interjú készítés. 

2013. július 1-2013. december 31. A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 számú 

projekt „E.5.1. Szociális és egészségügyi szolgáltatások” c. résztémában kutatóként a 

kutatási feladatok elvégzése, illetve a felmérésben való közreműködés, kapcsolattartás, 

adatbázis készítés. 

 
2013. április 1-2013. május 31. A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 számú projekt 

„Az együttműködések intézményi terei - Szociális és egészségügyi szolgáltatások” c. 

résztémában kutatóként a kutatási feladathoz tartozó adat- és irodalomgyűjtés 

megvalósítása. - adatgyűjtés a résztéma kutatási altémáihoz kapcsolódóan- intézményi 

kapcsolattartó adatbázis összeállítása 

 
2013.január1-2013. január 31. TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0010 azonosítószámú,  

"Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, 

foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása" 

círnű projekthez kapcsolódó résztvevők szükségletének felmérése. Adminisztráció, kutatási 

asszisztencia, adatfelvitel, adatbázis készítés. 

 

2012.július 9.-2012.szeptember 28. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési 

Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése. A program kidolgozásához kapcsolódó 

adminisztratív feladatok, kutatási asszisztencia ellátása 

 

2010-Támop C adminisztrációs tevékenységének ellátása 

. 

2005-2007 LdVCC és Erasmus Eipen projektek adminisztrációs tevékenységének ellátása. 

 

2000-2001.Tempus IB-13333-98 projekt (Further Education Courses for Community Care) 

adminisztrációs tevékenységének ellátása. 

 
1999-2008. Lelkileg Egészséges Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi 

tagságának és az alapítvány működési feladatainak ellátása. 
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További szakmai tapasztalatok és 
képességek 

Szakmai tapasztalat: hajléktalanok társadalmi visszailleszkedése kutatás, helyi 

esélyegyenlőség megismerése, idősek foglalkoztatása kutatás, középiskolások közösségi 

szolgálatával kapcsolatos felmérés. 

Kutatási tapasztalat: szükségletfelmérés, adatfeldolgozás, adatbázis készítés, széleskörű 

adminisztrációs tevékenység. 

Oktatási tevékenység és tapasztalat: oktatásban való részvétel. Oktatott tantárgyak Projekt I. 

és Projekt II. gyakorlati tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatásában való részvétel. 

Kortárssegítés oktatása nappali tagozaton. 

 

Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése FAT 30 órás 

képzésen részvétel. (2012) 

Konfliktuskezelés és asszertivitás a felsőoktatásban képzésben való részvétel. (2013) 

Nem-formális oktatás módszertana képzésben való részvétel.(2014) 

Türr István Képző és Kutató Intézet, A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő 

megismerése képzésben való részvétel.(2014) 

Mentori kompetenciákat fejlesztő programon részvétel. (2015) 

“Informatikai - számítástechnikai oktatás adminisztratív munkatársak részére” képzésen való 

részvétel. (2016’2017’2018) 

 Moodle LMS rendszer oktatásában, használatában való részvétel (2019) 

VR tananyagfejlesztési tevékenységben való részvétel során a Neptun-Moodle-MaxWhere 

integráció rendszer megismerése. 

 
 
Győr, 2019. január 14. 
 

Nits Lászlóné 


