
oldal 1/3- Vezeték és  
Utónév Vezetéknév  

További információk az Europassról: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Európai Közösségek, 2003    20060628 

 

 

  
 

 

Europass  
Önéletrajz  

 

  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek)   DR. BOCZ Zsuzsanna 

Cím(ek) Budapest, Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Idegen Nyelvi Központ, Egry J.u.1. 

Telefonszám(ok) +36 1 4632924                                

Fax(ok) +36 1 4633121 

E-mail(ek) boczzs@inyk.bme.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

  
  

  
  

  
  

Szakmai tapasztalat  
  

Idıtartam 2005- 

Foglalkozás / beosztás egyetemi docens 

Fıbb tevékenységek és feladatkörök nyelvórák tartása, vizsgáztatás, akkreditációs anyag készítése, szervezési feladatok, TDK-
témavezetés 

A munkáltató neve és címe Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Mőegyetem rkp. 3-9. 1111 
Tel. (36-1) 463 11 11 – Fax (36-1) 463 11 10 - E-mail: info@mail.bme.hu Weboldal: www.bme.hu 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

Idıtartam 2001-2005  

Foglalkozás / beosztás bölcsészképzési referens 

Fıbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás-igazgatási feladatok ellátása, kapcsolattartás a magyarországi felsıoktatási intézményekkel 

A munkáltató neve és címe Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, Szalay utca 10-14. 1055 (Jelenleg: Emberi Erıforrások 
Minisztériuma) 
Tel. (36-1) 795 12 00 – Fax (36-1) 795 00 22 - 

Tevékenység típusa, ágazat közigazgatás 

Idıtartam 1995-2005 

Foglalkozás / beosztás nyelvtanár 

Fıbb tevékenységek és feladatkörök olasz nyelvórák tartása 

A munkáltató neve és címe Budapesti Olasz Kultúrintézet, Budapest, Bródy Sándor utca 8. 1088 
Tel. (36-1) 483 20 40 – Fax: (36-1) 317 66 53 – Weboldal: www.iicbudapest.hu 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, kultúra 

Idıtartam 1992-1996 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 

Fıbb tevékenységek és feladatkörök olasz leíró nyelvészeti órák tartása 

A munkáltató neve és címe Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Szántó-Kovács János út 1/B. 7633 
Tel. (36-1) 72 501 500 –  E-mail: info@pte.hu Weboldal: www.pte.hu 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás, felsıoktatás 

Idıtartam 1992 

Foglalkozás / beosztás olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

Fıbb tevékenységek és feladatkörök olasz nyelvórák tartása 
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A munkáltató neve és címe Kodály Zoltán Gimnázium, Pécs, Dobó István út 35-37. 7629 
Tel: (36-1) 72 539 040 – Fax: (36-1) 72 539 042 Weboldal: www.kodaly.pecs-sulinet.hu 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

Idıtartam 1990-1992 

Foglalkozás / beosztás olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

Fıbb tevékenységek és feladatkörök olasz nyelvórák tartása, országos olasz versenyre diákok felkészítése 

A munkáltató neve és címe Nagy László Gimnázium, Komló, Gorkij u.2. 7300 
Tel: (36-1) 72 482 367 – Fax: (36-1) 72 581 067 – E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu 
Weboldal: www.nagylaszlo-komlo.sulinet.hu 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
  

Tanulmányok  
  

Idıtartam 2000. szeptembertıl -2003 júniusig. 

Végzettség / képesítés Európa-tanulmányok 

Fıbb tárgyak / gyakorlati képzés Általános 
- civilizációs ismeretek 
- nemzetközi gazdaságtan 
- alkotmányjog és nemzetközi jog 
 
Szakmai 
- diplomáciai ismeretek 
- EU-integráció 
- regionális politikák 
- az EU intézményrendszere 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 1093 Budapest, Fıvám tér 8. 
 

Idıtartam 1995. szeptemberétıl-2003. júniusig. 

Végzettség / képesítés nyelvtudományi PhD (romanisztika szakterületen)  

Fıbb tárgyak / gyakorlati képzés Általános 
- fonológia 
- morfológia 
- mondattan 
- szemantika 
- dialektológia 
Szakmai 
- olasz fonológia 
- olasz morfológia 
- olasz mondattan 
- olasz szemantika 
- nyelvtörténet 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Szerb utca 21-23. 1056 
 

Idıtartam 1985. szeptembertıl -1990. júniusig. 

Végzettség / képesítés olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

Fıbb tárgyak / gyakorlati képzés Általános 
- pszichológia 
- filozófia 
- pedagógia 
- szociológia 
 
Szakmai 
- irodalomtörténet 
- nyelvészet 
- civilizációs ismeretek 
- alkalmazott nyelvészet 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Pécsi Tudományegyetem Pécs, Szántó-Kovács János út 1/B. 7633 
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 
Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

olasz  (C1) 
mesterfokú 

nyelvhasználó 
(C1) 

mesterfokú 
nyelvhasználó 

(C1) 
mesterfokú 

nyelvhasználó 
(C1) 

mesterfokú 
nyelvhasználó 

(C1) 
mesterfokú 

nyelvhasználó 

francia  (B1) 
önálló 

nyelvhasználó 
(B1) 

önálló 
nyelvhasználó 

(B2) 
önálló 

nyelvhasználó 
(B2) 

önálló 
nyelvhasználó 

(B1) 
önálló 

nyelvhasználó 

angol  (A1) 
alapszintő 

nyelvhasználó 
(B1) 

önálló 
nyelvhasználó 

(A1) 
alapszintő 

nyelvhasználó 
(A1) 

alapszintő 
nyelvhasználó 

(A1) 
alapszintő 

nyelvhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és kompetenciák - jó együttmőködési készség 
- csapatjátékos attitőd 
- jó kommunikációs készség 
- lojalitás 
- felelısségtudat 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

- vezetıi képességek 
- csapatmunka összehangolásának képessége 

  

  

Számítógép-felhasználói készségek 
és kompetenciák 

- Microsoft Word 
- Excel 
- Power Point  

  

  

  
  

Jármővezetıi engedély(ek) B kategóriás jogosítvány 
  

  
  

  

 


