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Név

LESKÓ ANETT KATALIN

Cím

46. Kassai utca, 3526, Miskolc, Magyarország

Telefon
Fax
E-mail
Nemzetiség
Születési idő

kkklesko@uni-miskolc.hu
magyar
16.10.1981.

MUNKATAPASZTALATOK

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás
• Fő tevékenység és felelősség

2006. október – jelenleg is
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet, 3515 MiskolcEgyetemváros
oktatás (szervezeti magatartás, innovációs menedzsment, viselkedéskultúra, szervezéstan,
protokoll és tárgyaláskultúra, integrált döntéshozatal, humánerőforrás technikák, emberi
erőforrás menedzsment, stratégiai menedzsment, vezetés-szervezés, vállalatirányítás),
kutatás, tananyagfejlesztés, hallgatókkal való kapcsolattartás
tanársegéd
Felsőoktatás, kutatás

• Időpontok (tól – ig)
• Munkáltató neve és címe
• Vállalkozás vagy szektor típusa
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás
• Fő tevékenység és felelősség

2005. július - 2006.október
Miskolci Egyetem- ImKKK; 3515 Miskolc-Egyetemváros
kutatás, projektmunkák végzése
tudományos segédmunkatárs
kutatás

• Időpontok (tól – ig)
• Munkáltató neve és címe
• Vállalkozás vagy szektor típusa

ISKOLÁZOTTSÁG ÉS KÉPZETTSÉG

Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Kutatási téma
Témavezető
Kutatási terület
Oktatott tárgyak
• Időpontok (tól – ig)
• A képzést nyújtó intézmény neve és
típusa
• Fő tantárgyak/foglalkozási
készségek, amelyeket a képzés
magában foglalt
• A kapott képesítés megnevezése
• Az országos besorolás szerinti
szintje (amennyiben vonatkozik)
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2006 → 2009
PhD képzés
ME-GTK Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola (doktori iskola)
3515 Miskolc-Egyetemváros (Magyarország)
MENEDZSMENT BLOKK - ME-GTK Vezetéstudományi Intézet
Hálózatok, klaszterek
Dr. Deák Csaba ME-GTK Vezetéstudományi Intézet
Klaszterek kompetencia-alapú vizsgálata
innováció menedzsment, stratégiai menedzsment, vezetés-szervezés, szervezéstan, szervezeti
magatartás
2000- 2005
Miskolci Egyetem - Gépészmérnöki Kar (egyetem)
3515 Miskolc-Egyetemváros (Magyarország)
Környezetvédelmi szakirány, Menedzsment blokk

okleveles műszaki menedzser
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Időtartam
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Végzettség / képesítés

1996 - 2000
Gábor Áron Szakközépiskola; Miskolc (Magyarország)
informatika szak
érettségi

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK

ANYANYELV

MAGYAR

EGYÉB NYELVEK

• Olvasási készség
• Íráskészség
• Szóbeli készségek
TÁRSADALMI KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK

TECHNIKAI KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK.

ANGOL
JÓ
JÓ
JÓ

jó alkalmazkodási készség; csapatszellem, kiváló kommunikációs készség

jó szervezési és problémamegoldó készség
/tanulmányok; projektmunkák, projektmenedzser és pályázatírási ismeretk /
microsoft office eszközök kiváló ismerete (word, exel, access, pp)

MŰVÉSZI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK

EGYÉB KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK.

jó készség minőségellenőrzési folyamatok irányítására (Autóipari minőségirányítási ismeretek,
auditálási tapasztalat)

JOGOSÍTVÁNY(OK)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
FÜGGELÉKEK
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