Europass

Önéletrajz
SZEMÉLYI ADATOK

Név
Cím
Telefon
Fax
E-mail
Nemzetiség
Születési idő

SZAKÁLY DEZSŐ DR.
3529 MISKOLC, LÉVAY JÓZSEF U. 22.
06-36-20-458-69 -09
---szvszad@mail.uni-miskolc.hu
magyar
1950.11.17.

MUNKATAPASZTALATOK

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

2008.07.01. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
oktatás
tudományos és vállalati kapcsolati dékánhelyettes
projekt tervezés, projekt irányítás, forrás szerzés, pályázatírás, beruházás,
vállalati kapcsolatok építése, kari K+F koordinálás, kari képviselet tudományos
szervezetekben és bizottságokban

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

2008.01.15. – 2010.06.30.
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
oktatás
fejlesztési igazgató
projekt tervezés, projekt irányítás, forrás szerzés, pályázatírás, beruházás

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

2002.08.01. – 2006.06.30.
Miskolci Egyetem
oktatás
vállalkozási és befektetési igazgató
fejlesztési projektek előkészítése – megvalósítása, beruházás előkészítés – megvalósítás,
forrás szerzés, vagyongazdálkodás, pályázati iroda koordinációja

• Időpontok (tól – ig)
• Munkáltató neve és címe
• Vállalkozás vagy szektor típusa
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1994.07.01. – 2001.06.30.
Miskolci egyetem, Gazdaságtudományi Kar
oktatás
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás
• Fő tevékenység és felelősség

• Időpontok (tól – ig)
• Munkáltató neve és címe

tudományos dékán helyettes
pályázatkészítés, projekt menedzselés, K+F koordináció, nemzetközi kapcsolatok
szervezése

• Vállalkozás vagy szektor típusa
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás
• Fő tevékenység és felelősség

1999.07.01. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Innováció és Technológia
Menedzsment Tanszék
oktatás
tanszékvezető
oktatás – kutatás vezetés, koordináció és fejlesztés

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

1999.07.01. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
oktatás
egyetemi docens
oktatás - kutatás

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

1980.07.01. – 1991.06.30.
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar
oktatás
egyetemi adjunktus
oktatás - kutatás

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

1975.07.01. – 1980.06.30.
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar
oktatás
egyetemi tanársegéd
Oktatás, oktatásszervezés

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

1974.09.01. – 1975.06.29.
„fémmunkás” Vállalat
építőipar
szervező mérnök
rendszerszervező

ISKOLÁZOTTSÁG ÉS KÉPZETTSÉG

• 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)

1996.
Miskolci Egyetem

• 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

1989.12.14.
Magyar Tudományos Akadémia
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menedzsment

PhD. econ
--------

Szervezés- és vezetéstudományok

a közgazdaságtudomány kandidátusa
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szintje (amennyiben vonatkozik)
• 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)

1980.06.13.
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest

• 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)

1978.11.21.
Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc

• 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)

1974.06.24.
Nehézipari Műszaki Egyetem

Ipargazdaságtan

egyetemi doktori
dr.oec

gépipari gazdasági mérnöki szak

gépipari gazdasági mérnök
szakmérnök

gépgyártástechnológiai
rendszerszervező ágazat
gépészmérnök
mérnök

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK

ANYANYELV
EGYÉB NYELV(EK)
Egyéb nyelv(ek)

MAGYAR

Önértékelés
Európai szint (*)

Hallás utáni értés

Beszéd

Olvasás

Írás

Társalgás

Folyamatos beszéd

angol

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

orosz

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

B2

Önálló
nyelvhasználó

TÁRSADALMI KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK.

TECHNIKAI

Szövegértés

KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK
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OKTATÁSI – KUTATÁSI MUNKÁM RÉSZE A CSOPORTMUNKA SZERVEZÉSE, A TEAM ÉPÍTÉS

ELŐADÓI ÉS PUBLIKÁCIÓS GYAKORLAT
CSOPORTMUNKA IRÁNYÍTÓI GYAKORLAT

Pályázatírási gyakorlat / TEMPUS, PHARE, ESZA, hazai /
Projekt irányítói gyakorlat
Gazdasági társasági menedzselési gyakorlat

Számítógépes szövegszerkesztés
MS WORD, EXEL, POWER POINT, OUTLOOK
Digitális film- és fototechnika
For more information go to
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Internet használat

EGYÉB KÉSZSÉGEK ÉS
KÉPESSÉGEK

Minőségirányítási rendszerek kiépítése
Minőségirányítási rendszerek auditálása

Eddig nem említett képességek.

JOGOSÍTVÁNY(OK)
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

TESTÜLETI TAGSÁG

KITÜNTETÉS
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személygépkocsi / B kategória /
Tanulmányutak:
1991.: Bradford Management Centre / UK, Bradford /
1993.: SUNNY / USA, Buffalo /
1996.: Case Western University / USA, Cleveland /
1996 – 1998.: Tempus koordinációs körutak / UK – Olaszország – Hollandia/

MTA SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI SZAKBIZOTTSÁG tag
MAB KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG tag
INNOVÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG vezető
2009 Signum Aurerium Universitatis
2006 Miskolci Egyetemért Emlékérem
2001 Gépészmérnöki Kar Kari Emlékérem
1999 Signum Aurerium Universitatis
1986 Kíváló Oktató Miniszteri Dícséret
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