
Elıterjesztés „doctor honoris causa” kitüntetı cím adományozására 
 
Professor Dr. Jussi Halttunen 1955. november 24-én született Karstulában, 
Finnországban. Nıs, 2 gyermek édesapja.  
 

• 1978-ban Erdımérnökként végzett a Helsinki Egyetemen  

• 1995-ben MBA diplomát szerzett a University of Jyväskylä-n  

• 1996-ban Export Marketing diplomát kapott 

• 2004-ben szerzett Közgazdaságtudomány PhD fokozatot a University of 

Jyväskylä-n. Disszertációjának címe: „The Growth Dynamics of Industrial 

Family-owned Firms – a Systems Theory Approach”  

• 1999 óta dolgozik a JAMK University of Applied Sciences intézményében 

• 2006 óta az Egyetem Rektora 

 

Diplomája megszerzését követıen kutatási intézetekben dolgozott (Work Efficiency 

Association, Helsinki, Forest Research Institute of Finland, Helsinki), majd 1982-

1991 között a Wilh.Schauman Inc./ Kymmene Inc. Paper and Pulp Industry 

igazgatói állását töltötte be. 1991-1995 között a finnországi Glulam Board Factory 

(Kivijarvi) vezérigazgatója, majd a karstulai Forestry Business Service elsı számú 

vezetıjeként tevékenykedett. 1995-97 között régiófejlesztésért felelıs igazgatói 

posztot töltött be Közép-finnországi Regionális Fejlesztési Tanácsban.  

 

1997-tıl a gyakorlati élet tapasztalatait átadni akaró szakemberként oktatási 

intézetekben dolgozik. 1999-ig az FEMDI- Institute of Management igazgató-

helyettesi állását töltötte be, majd ezt követıen 2005-ig a Jyvaskyla Polytechnic: 

Business School- School of Natural Resources kar dékánja. 2004-2006 között 

elnökhelyettesi, illetve fejlesztési igazgatói posztokon tevékenykedett a Jyvaskyla-i 

Alkalmazott Tudományok Egyetemén. 2006-óta az egyetem (University of Applied 

Sciences, rövidítve JAMK) rektora. 2011-ben a JAMK szenátusa és vezetése tíz 

évre, 2020 decemberéig ismételten megválasztotta az egyetem rektorának.  

 

Kutatási területe korábban az erdıgazdaság irányítási-vezetési tevékenységeihez 

kapcsolódott, jelenlegi aktivitása a vállalkozások fejlıdésének vizsgálata, a 

vállalkozó szemlélető képzés és a felsıoktatás kapcsolatának területeire terjed ki.  

 

Számos publikáció szerzıje társszerzıje. Ezek közül kiemelhetı a nagy gyakorlati 

hasznosságú, az erdıgazdaság átfogó fejlesztéséhez kapcsolódó mő: 

„Puuteollisuuden kehittämisohjelma 1995-2000 Keski-Suomessa (Wood Industry 

Development Programme in Central Finland 1995 - 2000) Regional Council of 

Central Finland Publications, Series B, 1995”, a vállalkozásfejlesztéssel 

kapcsolatosan pedig Puumies Magazine 2/2004 Development of Honkarakenne 

Oy from a small company in Lieksa, eastern Finland, to an international growth 

company, illetve a Vocational Education Journal-ban 2005-ben megjelent Do 

higher educational institutions promote growth entrepreneurship or compulsory 

entrepreneurship? c. mővei. 

   



Angolul, svédül és németül folyékonyan beszél.  

 

Jussi Halttunen professzor kapcsolata a Debreceni Egyetemmel mintegy 15 éves 

múltra nyúlik vissza. Kezdetben oktatói-hallgatói mobilitás elısegítése érdekében 

tevékenykedett, a gazdaságtudományi oktatást elısegítendı Leonardo 

programban is részt vett. 2000 augusztusában aláírója volt az elsı Erasmus 

programnak, amely a Debreceni Egyetem és a JAMK UAS között került 

deklarálásra. Személyes aktív kapcsolata 2005-óta erısödött fel. Az EUREGA 

(European Regions for Joint Action) program keretében Debrecenben megtartott 

konferencián az "Entrepreneurship and rural development - Innovative ways to 

enhance entrepreneurship in the regions" címmel tartott elıadást.  

 

Szorgalmazója, egyben aktív támogatója a vállalkozásfejlesztés oktatási 

megújításának. Többek között ennek is köszönhetıen került kialakításra és 

megerısítésre az üzleti oktatásban a „Team Academy” módszer, eljárás, új 

tanulási forma, amit ma a leghatékonyabb üzleti oktatásnak ismernek el 

világszerte. Munkásságáért megkapta az egyik legnagyobb finn állami kitüntetést 

az „Order of the White Rose of Finland: The Knight of the White Rose” (Fehér 

Rózsa Lovagrend) 

Többek között tevékenysége eredményeként: 

-  indult el Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési 

Karán egy új, innovatív, a JAMK University of Applied Sciences-rıl átvett képzés a 

Team Academy,  

- került aláírásra a két felsıoktatási intézmény, továbbá Jyvaskyla és 

Debrecen városa, valamint a két érintett Kereskedelmi és Iparkamara közös 

együttmőködési megállapodása, 

-  született meg a két intézmény között a kettıs diplomás képzésrıl szóló 

megállapodás.  

 

Dr. Jussi Halttunen jelentıs szerepet vállalt az újszerő üzleti oktatás a „Team 

Acdemy” Debrecenben történı bevezetésében és elterjesztésében, két intézmény 

közötti sikeres együttmőködés-, valamint a kettıs diplomás képzés 

kialakításában. 

 

 A nagy gyakorlati tapasztalatú, egyben az oktatásfejlesztésben és 

menedzsmentben kiválóan jártas személy további segítı-együttmőködı 

tevékenységére a jövıben is számítunk.  

 

A fentiekre hivatkozva kérem Dr. Jussi Halttunen a JAMK University of Applied 

Sciences rektorának a doctor honoris causa cím odaítélését.  

 

Debrecen, 2011. szeptember 

 

Dr. Nábrádi András 

dékán 


