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Önéletrajz
Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek)
Cím(ek)
Telefonszám(ok)
Fax(ok)
E-mail(ek)
Állampolgárság
Születési dátum
Neme

Viszket Anita
PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék H-7624 Pécs Ifjúság útja 6.
Magyarország
+36 72501500/24650
(munkahelyi telefon)
+36 72501500/24335 (munkahelyi fax)
viszket.anita@pte.hu (munkahelyi e-mail cím)
magyar
1971.05.25.
nő

Betöltött munkakör egyetemi adjunktus
Szakmai tapasztalat
Időtartam

Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

1998.08.01 – folyamatosan (2003-2006 között másodállásban, 20082009-ben fizetés nélküli szabadsággal, 2011-2013-ban gyessel
megszakítva)
1998 – 2006: egyetemi tanársegéd, 2006-tól egyetemi adjunktus
oktatás és kutatás
PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Pécs 7624 Ifjúság útja 6.
2008-2009
projektmenedzser, tanácsadó
projektirányítás, szoftvertervezés
Dexter Kft, Pécs 7625 Majorossy u. 36.
informatika

Időtartam

2003 - 2006

Foglalkozás / beosztás

fiatal kutató

Főbb tevékenységek és
feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Időtartam

kutatás
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest VI. Benczr u. 33.
1995 - 1998

Foglalkozás / beosztás

ügyvivő szakértő, tanrendkészítő

Főbb tevékenységek és
feladatkörök

adatbáziskezelés, adminisztráció

A munkáltató neve és címe
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PTE BTK Dékáni Hivatal, Pécs 7624 Ifjúság útja 6.
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Tanulmányok
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa
Időtartam
Végzettség / képesítés
Oktatást / képzést nyújtó
intézmény neve és típusa

1996 - 2000
Elméleti nyelvészet PhD (a fokozat megszerzésének éve: 2006)
ELTE BTK
1994 - 2008
kommunikációs szakember
PTE BTK
1989 - 1995
magyar: nyelvészet – irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár,
általános nyelvészet specializációval
PTE BTK

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

angol
német

Szövegértés
Hallás utáni
értés
B2

önálló

Beszéd

Olvasás

Társalgás

C1 mesterfokú B1

A2 alapszintű B1

önálló

önálló

Írás

Folyamatos
beszéd
B2

önálló

B2

önálló

A2 alapszintű A2 alapszintű A2 alapszintű

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és
kompetenciák

- Tudok közvetíteni szoftver-felhasználó és szoftver-fejlesztő között (a
fejlesztő cégnél és a Dékáni Hivatalban ez volt az egyik feladatom).

Szervezési készségek és
kompetenciák

- Gyakorlatot szereztem konferencia- és egyéb rendezvényszervezésben.
- Vezettem 5-15 fős munkacsoportokat (hallgatói munkacsoportot, illetve
fejlesztési projektben csapatot).

Számítógép-felhasználói
készségek és
kompetenciák

- Irodai rendszerekben jártasság (elsősorban MS: Word, Excel,
Powerpoint, Outlook, Access)
- SQL-adatbázisok kezelése
- Oracle- adatbázisok kezelése
- alapfokú ismeretek: asp, html
- szoftvertervezés, tesztelés, dokumentálás
(a tapasztalataim nagy részét a Dékáni Hivatalbeli adatbázis-kezelői
munka során, a fejlesztőcégnél, a tanszéken irányított szakkönyvtári
nyilvántartásból és hobbitevékenységek során szereztem)

Egyéb készségek és
kompetenciák
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Hobbikból szerzett gyakorlati tapasztalatok:
- angol – magyar fordítás (szórakoztató irodalom)
- tájékoztató portálok tervezése, tartalommal feltöltése és üzemeltetése
- kiadványszerkesztés
Az MTA-n végzett anyanyelvi nevelési munka tapasztalataiból:
- tananyagkészítésben való jártasság
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Járművezetői
engedély(ek)
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- B kategória
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