
 
 

 

Egyetemi tisztségek; 

funkciók, tagság szakmai testületekben, bizottságokban 

 

 

Az Erfurti Egyetemen 

 

 a Német Nyelvtudományi Tanszék vezetője (2012–) 

 a Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának tagja (2012–) 

 a kari Habilitációs Bizottság tagja (2012–) 

 a germanisztika szak szakvezetője (2013–2019) 

 a kari vizsgabizottság tagja (2013–2017) 

 a Nyelvtudományi Tanszékcsoport vezetője (2014–) 

 a választott (szűkebb) Kari Tanács tagja (2014–2018) 

 a professzori minőségi pótlékokat odaítélő bizottság tagja (2015–) 

 a kari tudományos pályázati bizottság tagja (2017–) 

 a kari doktori bizottság tagja (2017–) 

 az egyetemi tudományos pályázati bizottság h. tagja (2019–). 

 

A veszprémi Pannon Egyetemen 

 

 a Bölcsészettudományi Szakterületi Habilitációs Bizottság elnöke (2008–2012) 

 az Interkulturális Nyelvészeti/Germanisztikai Kompetenciaközpont és ennek keretében 

a Nemzetközi Kutatási és Tudományos utánpótlási Hálózat megalapítása és vezetése 

(2008–) 

 a Nyelvtudományi Doktori Iskola megalapítása és vezetése, továbbá ennek keretében 

az Interkulturális Nyelvészeti Doktori Alprogram vezetője (2007–2012) 

 a Szenátus választott tagja (2006–2010) 

 az egyetem Etikai Bizottságának elnöke (2006–2010) 

 a Germanisztikai Intézet igazgatója (2003-as alapításától 2012-ig) 

 az Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola: nyelvtudo-

mány és neveléstudomány egyik megalapítója és h. vezetője, továbbá ennek keretében 

az Interkulturális Nyelvészeti Doktori Alprogram vezetője (2003–2007) 

 az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagja (2003–2012) 

 dékáni kinevezés: a Tanárképző Kar dékánja, majd az ebből kifejlesztett Bölcsészettu-

dományi Kar alapító dékánja (2002–2006) 

 a Rektori Tanács tagja (2002–2006) 

 a Filológiai Intézet igazgatója (1999–2002) 

 a kari Tudományos Bizottság elnöke (1998–2002) 

 az Universitas Alapítvány Kuratóriumának tagja (2002–2006) 

 az egyetemi Minőségbiztosítási Bizottság tagja (1998–2002) 

 a Stratégiai Bizottság tagja (1998–2002) 

 részvétel a Nyelvpedagógiai Doktori Program megalapításában és működtetésében 

(1997–2003) 

 a franciaországi partneregyetemekkel történő kapcsolatokért felelős rektori megbízott 

(1997–1998) 
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 a német szakok vezetője (1996–2012) 

 a Német Nyelvtudományi Tanszék vezetője (1996–2012) 

 a Kari Tanács tagja (1996–2012) 

 az Egységvezetői Testület tagja (1996–2012). 

 

 

A szegedi JGYTF-en 

 

 a főigazgató tudományos tanácsadója – különösen a nyelvszakos képzések tekinteté-

ben (1999) 

 a Nyelvtanárképző Intézet igazgatója (1996–1999 további jogviszonyban) 

 a Tudományos Bizottság tagja, majd titkára (1993–1996) 

 a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó tudományos tanácsának tagja (1992–1996) 

 a JGYTF és a JATE BTK világbanki és PHARE-projektjeinek főigazgatói megbízottja 

(1991–1996) 

 nyelvtanárképzésért és a JATE bölcsészkarával történő együttműködésért felelős fő-

igazgatói megbízott (1991–1996)  

 a Főiskolai Tanács tagja (1990–1996) 

 a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke (1988–1998) 

 a Tanszékvezetői/egységvezetői Testület tagja (1987–1996) 

 a Német Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője (1985–1996 főállásban, utána 1999-ig 

további jogviszonyban). 

 

 

Munkahelyeimen kívül 

 

 a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Bölcsészettudományi Bizott-

ságának tagja (2010–2012), a MAB Nyelvtudományi Szakbizottságának társelnöke 

(2007–2010) 

 a Halász Előd Alapítvány kuratóriumának elnöke (2007–) 

 a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottságá-

nak tagja (2005–2010) 

 a révkomáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Tudományos Tanácsának tagja 

(2004–) 

 a révkomáromi Selye János Egyetem Tudományos Tanácsának tagja (2004–2009) 

 a Bölcsész Dékáni Kollégium tagja (2002–2006) 

 a JATE Egyetemi Doktori Tanácsának tagja (1994–1997) 

 a JATE BTK Doktori Tanácsának tagja (1994–1997) 

 a szegedi JATE Nyelvtudományi Doktori Programbizottságának tagja (1994–1997) 

 a Művelődési Minisztérium Tanító- és Tanárképző Főiskolák Német Nyelvi és Irodal-

mi Szakbizottságának elnöke (1988–1992) 

 az Országos Felsőoktatási és Kutatási Tanács Nemzetközi Együttműködési Bizottságá-

nak tagja (1994–1995) 

 tevékenység a Magyarországi Németek Szövetségében (1989–1995), a Magyarországi 

Németek Csongrád-megyei Egyesületének elnöke (1995). 

 

A szakmai-tudományos szervezeti, társasági tisztségek áttekintése itt található: 

www.foeldes.eu/bemutatkozas/tudomanyosaktivitas. 

 

http://www.foeldes.eu/bemutatkozas/tudomanyosaktivitas

