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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Veresné dr. Somosi Mariann 

Cím(ek) 3533 Miskolc, Báthori sor 85. 

Telefonszám(ok) 36 46 563442   

Fax(ok) 36 46 563441 

E-mail(ek) szvvsm@uni-miskolc.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1961. 10. 21. 
  

Neme nő 
  

Betölteni kívánt munkakör / 
foglalkozási terület 

 

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2010- 

Foglalkozás / beosztás intézetigazgató  

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatói kutatói munka, szervezeti egység irányítása 

A munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet 

Tevékenység típusa, ágazat felsőfokú oktatás 

Időtartam 2007- 

Foglalkozás / beosztás oktatási és nevelési dékánhelyettes 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatói kutatói munka 

A munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 

Tevékenység típusa, ágazat felsőfokú oktatás 

Időtartam 1998- 

Foglalkozás / beosztás intézetigazgató-helyettes 2010-ig, tanszékvezető; egyetemi docens  

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatói kutatói munka 

A munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék – 2000-től Vezetéstudományi Intézet 

Tevékenység típusa, ágazat felsőfokú oktatás 

Időtartam 1991-1998 

Foglalkozás / beosztás egyetemi adjunktus  

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatói kutatói munka 

A munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszék 

Tevékenység típusa, ágazat felsőfokú oktatás 

Időtartam 1986-1990. 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatói kutatói munka 

A munkáltató neve és címe Nehézipari Műszaki Egyetem Ipargazdaságtani Tanszék 



Tevékenység típusa, ágazat felsőfokú oktatás 

Időtartam 1985-1986. 

Foglalkozás / beosztás gazdasági előadó 

Főbb tevékenységek és feladatkörök  

A munkáltató neve és címe Lenin Kohászati Művek 

Tevékenység típusa, ágazat  
  

Tanulmányok 
 

 
 

  

Időtartam 2003-2006 

Végzettség / képesítés  

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés társadalomtudományi, vezetés-szervezés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 
és típusa 

MTA 
Bólyai Ösztöndíj 

Országos / nemzetközi besorolás  

Időtartam 1993-1996 

Végzettség / képesítés kandidátusi, PhD 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés társadalomtudományi 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 
és típusa 

MTA 
tudományos levelező ösztöndíjas 

Időtartam 1985-1987. 

Végzettség / képesítés okleveles gépipari gazdasági mérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés gazdasági jellegű, 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 
és típusa 

Nehézipari Műszaki Egyetem - egyetemi 

Országos / nemzetközi besorolás  

Időtartam 1980-1985. 

Végzettség / képesítés okleveles gépészmérnök 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés műszaki jellegű, matematika, mechanika 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve 
és típusa 

Nehézipari Műszaki Egyetem - egyetemi 

Országos / nemzetközi besorolás  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

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

orosz  C1 önálló felhasználó C1 önálló felhasználó B2 önálló felhasználó B2 önálló felhasználó B2 önálló felhasználó 

angol  B2 önálló felhasználó B2 önálló felhasználó B2 önálló felhasználó B2 önálló felhasználó B1 önálló felhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és kompetenciák Négy éve dékánhelyettes vagyok, a Gazdaságtudományi Karon 12 éve látok el tanszékvezetői és 2 
éve intézetigazgatói feladatot, kari minőségügyi tevékenység szakmai irányítását és koordinálását 
végzem, valamint cégek, költségvetési szervezetek menedzsmentje számára végzek szakértést 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

számos pályázatnál elláttam projektmenedzseri feladatot, illetve szakmai irányítást, 
problémamegoldás, vitakészség, csapatépítő készség, koordinációs készség, stratégiai gondolkodás 

  

Műszaki készségek és kompetenciák racionális problémakezelés, folyamatszemlélet 
  

Számítógép-felhasználói készségek és 
kompetenciák 

alapszintű alkalmazói ismeretek 

  

Művészi készségek és kompetenciák általános és középiskolás koromban hegedültem és zongoráztam 



  

Egyéb készségek és kompetenciák  
  

Járművezetői engedély(ek) B kat. gépjármű vezetői engedély 
  

Kiegészítő információk Testületi tagság 
- pályázatokban alprogramvezetői, projektmenedzseri feladatok ellátása. 
- MTA IX. osztálya Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság tag 2002 – 
- MTA IX. osztálya Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság Képzési albizottság, titkár 2002 – 
- Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Minőségügyi Albizottság, tag 2004 – 
- OTKA Zsűri Jövőkutatási Bizottság, tag 2006 – 
- Miskolci Akadémiai Bizottság Szervezési Albizottság, tag 2002 – 
- Magyar Könyvvizsgáló Kamara Vezetés és Szervezet tárgy vizsgáztató 
- Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Minőségügyi Bizottság vezető 
- Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Tanácsa, tag 2003 – 
- 2007. – Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság – tag 
 
Kitüntetések 
2007-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar „Kiváló oktató” 
2010-ben a Miskolci Egyetem „érdemes oktatója” 
 
Publikációk száma: 

 Könyv, könyvfejezetek, jegyzetek:  

 Tanulmányok:  

 Előadások jelentősebb konferenciákon:  

 Független hivatkozások száma:  

 
  

Mellékletek Publikációk 

 


