Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: Tőkéczki Ilona

születési év: 1953

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve (pl. okl. gépészmérnök, BME, 1975)
Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-történelem szak 1978
ELTE Bölcsészettudományi Kar Szociológia (művelődési szakirány) 1990
Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és
középiskolai tanár 1998
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
Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatala
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.)
Wass Albert speciális kollégium
Németh László speciális kollégium
20. századi nőírók speciális kollégium
Erdélyi magyar irodalom speciális kollégium
Irodalom szakmódszertan
eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és
eredményei

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).
A Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatóinak alkoholizálási szokásai Bolyai Füzetek 1988.
Mit olvasnak a miskolci egyetemisták ? Bolyai Füzetek,1989
Kiscsoportok a Bolyai Kollégiumban,Tanulmányok a Bolyai kollégium életéből,Miskolc,

1990
Fegyelmi helyzet a Bolyai Kollégiumában,Bolyai Füzetek 1992.
Hallgatói közérzet a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumában
Bolyai Füzetek 1993.
Van-e „Erdély - ellenes” hangulat a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumában ?
Bolyai Füzetek 1993.
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

