Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: Rostás Édua
születési év: 1989
végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve (pl. okl. gépészmérnök, BME, 1975)
magyar BA alapszakos bölcsész, Miskolci Egyetem, 2010.
magyar nyelv és irodalom MA mesterszakos bölcsész, Miskolci Egyetem, 2012.
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás
jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!
pl. BME, GTK, Környezetgazdaságtan tsz. - egyetemi docens
BCE, GTK, Környezettudományi Intézet – egyetemi docens
MTA GKI - tudományos munkatárs
Miskolci Egyetem, BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet – tudományos segédmunkatárs
ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet program – PhD-hallgató
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.-a (5) bekezdésében
foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998, vagy PhD (építészmérnöki
tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság,
(lev. vagy r. tag), egyéb címek
–
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori
ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
–
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi
intézményben stb.)
–
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei
Több kutatási programban részt vettem hallgatói foglalkoztatottként, 2014-től pedig az Együtthaladó V.
projekt munkatársa vagyok. Rendszeresen részt veszek hazai és nemzetközi konferenciákon a kutatási
programokhoz és interkulturális nyelvészeti kutatási területemhez kapcsolódó előadásokkal.
Művészeti tevékenységemhez grafikai munkák tartoznak, többek között az Együtthaladó segédanyagok
tankönyv-illusztrációinak készítése.
oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb
publikáció vagy alkotás felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás
felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója,
éve, terjedelme (oldalszáma).
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