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Szakmai életrajzok 

 

Szűts Zoltán 

dr. habil Szűts Zoltán médiakutató, 2008-ban doktorált irodalomtudományból – hálózati 

irodalomból, 2015-ben habilitált az információs társadalom témaköréből az ELTE-n. A ZSKF 

rektori megbízottja, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének főiskolai tanára, a 

BME Műszaki Pedagógia Tanszékének adjunktusa. Rendszeresen publikál hipertext, az 

újmédia, digitális pedagógia és információs társadalom témájából tanulmányokat és 

ismeretterjesztő cikkeket a hazai és külföldi tudományos lapokban. A világháló metaforái – 

Bevezetés az új média művészetébe és az Egyetem 2.0 kötetek szerzője. 2004 és 2007 között 

a szöuli Hankuk University of Foreign Studies vendégtanára volt. 

 

Molnár György 

Dr. Molnár György, Egyetemi docens, tanszékvezető, főigazgató, villamosmérnök-

mérnöktanár, orvosbiológus mérnök, közoktatási vezető-szakvizsgázott pedagógus, BME 

GTK Műszaki Pedagógia Tanszék. A BME-n a 2000-ben szerzett egyetemi villamosmérnöki 

diplomáját követte egy multidiszciplináris orvosbiológiai diploma megszerzése szintén a 

BME-n. Ezt követően a munka világában mérnökként kezdve a pályafutását újabb 

tanulmányokat folytatott ezúttal a pedagógiai diszciplínán belül, mérnöktanárként 2001-től. 

Ettől kezdve a tanulmányai és oktatói tevékenysége a már nagy múltra visszatekintő 

Pedagógiai Intézet jogutódjához, a Műszaki Pedagógia Tanszékhez kötötték. Ezen a 

tanszéken kezdte el a doktori PhD programot is, melyet az ELTE Neveléstudományi Doktori 

Iskolájában fejezett be. 2001 óta tehát egyetemi oktatóként folyamatosan rész veszek a 

Műszaki Pedagógiai Tanszék munkájában. Az IKT-alapú kutatási alaptémái mellett a 

szakképzés-pedagógia módszertani és innovációs lehetőségei is foglalkoztatták, melyek 

alkalmat adtak arra is, hogy az új korszerű, atipikus és elektronikus tanítási-tanulási utakat is 

kutathassa.  
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Mák Kornél  

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Doktori Iskolájának 

doktorandusza, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere. Felsőfokú tanulmányait a 

szegedi Hittudományi Főiskolán, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolai Karán és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és 

Vidékfejlesztési Karán végezte. Kutatási területét az ifjúsági közművelődés, a nevelés- és 

művelődésfilozófia, valamint a kulturális menedzsment aktuális kérdései jelentik. 

 

Vámosi Tamás  

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának 

habilitált docense. Végzettségét tekintve okleveles humán szervező és okleveles andragógus. 

Kutatási területe a szak- és felnőttképzési rendszer sajátosságai, problémakörei, a képzés 

szerepe az emberi erőforrás fejlesztés folyamatában. 

 

 

 

Tóth Piroska 

Okleveles biológia-kémia-földrajz szakos középiskolai tanár, a Kiskunhalasi Bibó István 

Gimnázium tanára, az Eszterházy Károly Főiskola Neveléstudományi Doktori Iskolájának 

harmadéves hallgatója. 25 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a tehetséggondozás 

területén. Diákjai sikeresen vesznek részt a különböző tanulmányi versenyeken (OKTV, 

TUDOK, Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia) és tudományos konferenciákon 

(HUNGEO). Munkahelyén 1999-től a GLOBE-csoport vezetője, 2008-tól öt éven át a 

program országos koordinátora volt (GLOBE: nemzetközi környezeti nevelési hálózat). 

 


