BÉRES JÚLIA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA
I. KÉPZETTSÉG,

KÉPESÍTÉS

megnevezés
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
és tanár és kommunikáció szakos bölcsész

évszám
2010

kibocsátó intézmény
Debreceni Egyetem BTK
(1260/2010/BT)

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG ALAPKÉPZÉSBEN ÉS MESTERKÉPZÉSBEN
SZERINT MINÉL TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

II.

(LEHETŐSÉG

A) oktatott kurzusok
(i)
a DE BTK-n képzési szintenként
1. Előadások
–
2. Szemináriumok, gyakorlatok, speciál kollégiumok
félév
2010/2011. I. félév

2010/2011. II.
félév

kurzus
Beszédtechnika

kommunikáció, BA

Beszédtechnika

kommunikáció, BA

Magyar helyesírás

idegennyelvi
kommunikátor, FSZ
sportkommunikátor,
FSZ

Kommunikációs
készségfejlesztési
gyakorlat
2011/2012. I. félév

2011/2012. II.
félév

Beszédtechnika

kommunikáció, BA

Magyar helyesírás
Magyar helyesírás 1.

kommunikáció,
BA
magyar, BA

Magyar helyesírás 1.

magyar, BA

Helyesírási gyakorlatok magyar, kredites
2012/2013. I. félév

Magyar helyesírás
Magyar helyesírás
Magyar helyesírás
Nyelvészeti filológiai
szeminárium
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kommunikáció,
BA
kommunikáció,
BA
kommunikáció,
BA
magyar, BA

kurzus kódja
BTKM301BA-K204
BTKM301BA-K206
BTIKOM2003FSZ001
BTSKOM2001FSZ001
BTKM301BA01
BTKM302BA01
BTNY203BA-K226
BTNY203BA-K227
BTEMNY113-K1007
BTKM302BA01
BTKM302BA02
BTKM302BA03
BTNY101BA-K229

2012/2013. II.
félév

2013/2014. I.
félév

Nyelvészeti filológiai
magyar, BA
szeminárium
Nyelvészeti filológiai
magyar, BA
szeminárium
Kommunikációs technika szociológia, BA

BTNY101BA-K234
BTNY101BA-K235
BTSZA326BA

Kommunikációs
készségfejlesztési
gyakorlat

kommunikáció, BA

BTKM204BA-01

Kommunikációs
készségfejlesztési
gyakorlat

kommunikáció, BA

BTKM204BA-02

Magyar helyesírás 1.

magyar, BA

BTNY203BA-K230
Magyar helyesírás 1.
magyar, BA
BTNY203BA-K231
Magyar helyesírás 1.
magyar, BA
BTNY203BA-K232
Magyar nyelvű hivatali és tolmács-szakfordító, BTFT0331-1
üzleti levelezés; helyesírás MA
és nyelvi viselkedés
Magyar nyelvű hivatali és tolmács-szakfordító, BTFT0331-2
üzleti levelezés; helyesírás MA
és nyelvi viselkedés
Magyar nyelvű hivatali és német nyelvi
üzleti levelezés; helyesírás referens és fordító,
és nyelvi viselkedés
MA

2014/2015. I.
félév

Magyar nyelvi
funkcionális stilisztika A

BTNYREF1002SZ
TK

angol-magyar
BTNYSZ1002
bölcsészettudományi
szakfordító, MA

Magyar nyelvű hivatali és tolmács-szakfordító, BTFT0331-3
üzleti levelezés; helyesírás MA
és nyelvi viselkedés
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3. Előadások, szemináriumok a levelező képzésben (előbb a kredites, majd a BA
képzésben)
2012/2013. I. félév

Beszédtechnika

kommunikáció, BA
(levelező)
kommunikáció, BA
(levelező)
kommunikáció, BA
(levelező)

Magyar helyesírás
2012/2013. II.
félév

Kommunikációs
készségfejlesztési
gyakorlat

BTKM301BALEV
BTKM302BALEV
BTKM204-BALEV

B) oktatásszervezői tevékenység
(i)

témavezetés (csak a számadatokat kérjük)
lezárult

folyamatban lévő
—
—
—

—
—
—

szakdolgozati
OTDK
egyéb:
(ii)

szakfelelősség
—
(iii) szakirányfelelősség
—
(iv) tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)
—
egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.) —
III.

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG DOKTORI ISKOLÁBAN
TELJESEBB IDŐBELI ÁTTEKINTÉSSEL)

(LEHETŐSÉG

SZERINT MINÉL

A) oktatott kurzusok: —
B) törzstagság: —
C) témavezetés:
(i) sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult: —
(ii) folyamatban lévő: —
IV. TUDOMÁNYOS

TEVÉKENYSÉG

A) főbb kutatási területek
jelenkori és történeti
helynévkutatás
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
—

megnevezés

Évszám
—
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—

kibocsátó intézmény

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit)
 könyv (magyarul/idegen nyelven, Magyarországon/külföldön stb.)
— Magyarországon magyarul: —
 szerkesztői munka:
Magyarországon idegen nyelven:
— Magyarországon magyarul: —
 könyvfejezet: Magyarországon idegen nyelven: —
 tanulmány
Külföldön idegen nyelven: —
Magyarországon idegen nyelven:
— Magyarországon magyarul: 3
 közlemény konferencia-kiadványban
Magyarországon magyarul: —
Külföldön idegen nyelven: —
 ismertetés, recenzió
Magyarországon idegen nyelven: —
Magyarországon magyarul: 1
 idézettség: — hivatkozás
D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma
Névrendszertani
feldolgozások a Kárpátmedence mai
helynévkincsének
témakörében

időszak
2012–
2013

adományozó intézmény
OTKA

szerep
résztvevő

Magyar Digitális
Helynévtár –
névrendszertani
vizsgálatok

2013–

MTA-DE Magyar Nyelv- résztvevő
és Névtörténeti
Kutatócsoport

E) a tudományos közéletben való részvétel
 Magyarországon
a. bizottsági tagság/elnökség: —
Az alábbi társaságoknak vagyok tagja:
Magyar Nyelvtudományi
Társaság
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: —
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): —


külföldön
a. bizottsági tagság/elnökség: —
b. szerkesztőbizottsági tagság/elnökség: —
c. szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.): —

F) egyéb tudományos tevékenység: tudományszervezés
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—
V. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
 vezetői és egyéb megbízatások:
b. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten: —
c. más intézménynél Magyarországon: —
d. külföldön: —
VI.


KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK

pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

megnevezés
köztársasági ösztöndíj
köztársasági ösztöndíj

VII. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ

évszám
kibocsátó intézmény
2008Emberi Erőforrások Minisztériuma
2009
2009Emberi Erőforrások Minisztériuma
2010
INFORMÁCIÓK, ADATOK

Debrecen, 2015. február 10.
Béres Júlia
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