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Europass  
Önéletrajz  

 
  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) DR. BUJDOSÓ Gyöngyi  

  

Telefonszám(ok) +36 52512900 / 75128   

Fax(ok) +36 52416857 

E-mail(ek) bujdoso.gyongyi@inf.unideb.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

  
  

Neme nő 
  

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2008-tól 

Foglalkozás / beosztás egyetemi adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Egyetemi oktatás: E-learning, Webdesign, Adatbázis-kezelés, Multimédia, On-line alkalmazások 
fejlesztése, Projektmenedzsment, Elektronikus oktatási környezetek, IKT 

Tudományos kutatás: Virtuális Valóság az oktatásban, E-learning, Elektronikus oktatási módszerek, 
On-line vizuális kommunikáció integrálási lehetőségei az oktatásban, Gender studies 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 4026 Debrecen, Kassai út 26. 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás és kutatás az informatika területén 
  

Időtartam 2000–2008 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Egyetemi oktatás 
Tudományos kutatás 
Nyomtatott és digitális kiadványok tervezése és készítése 
Tudományos folyóiratok technikai szerkesztése 

A munkáltató neve és címe Informatikai Kar (2003-tól, az előző jogutódja) 
Matematikai és Informatikai Intézet (2003-ig) 
Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Tevékenység típusa, ágazat Oktatás és kutatás az informatika területén 
  

Időtartam 1988–2000 

Foglalkozás / beosztás számítástechnikai tudományos munkatárs 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Egyetemi oktatás 
Nyomtatott és digitális kiadványok tervezése és elkészítése 
Tudományos folyóiratoknál technikai szerkesztői munka végzése 
Szoftver támogatás, közönségszolgálat  
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A munkáltató neve és címe Matematikai és Informatikai Intézet (1995–2000) 
Informatikai és Számító Központ (1988–1995) 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Tevékenység típusa, ágazat Szoftvertámogatás, közönségszolgálat és oktatás az informatika területén 
  

Tanulmányok 
 

  

Időtartam 2000–2007 

Végzettség / képesítés PhD – Matematika- és Számítástudományok 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Informatikai és didaktikai területű elméleti képzés 
Disszertáció címe: Új utak a tipográfiai tudásmenedzsmentben 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem, Debrecen 
Egyetem 

Országos / nemzetközi besorolás doktori képzés, ISCED 648 
  

Időtartam 1999–2000 

Végzettség / képesítés DEA d’Informatique 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Informatikai területű, elméleti és gyakorlati képzés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Université de Savoie, Chambéry, Franciaország 

Országos / nemzetközi besorolás doktori képzés, ISCED 648 
  

Időtartam 1995. szeptembertől 2006. áprilisig 

Végzettség / képesítés Távoktatási anyagok szakképesített írója  

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Távoktatási digitális tananyagok  

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Közép-Magyarországi Távoktatási Központ, Gödöllő 

  

Időtartam 1993–1997 

Végzettség / képesítés Angol–magyar, magyar–angol szakfordító (matematika) 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Angol nyelvórák, szaknyelvi órák 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Egyetem 

Országos / nemzetközi besorolás egyetemi képzés, ISCED 5A 
  

Időtartam 1998–1990 

Végzettség / képesítés Számítástechnika szakos középiskolai tanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Számítástechnika elméleti, gyakorlati és szakmódszertani képzés  

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Egyetem 

Országos / nemzetközi besorolás posztgraduális egyetemi képzés, ISCED 5A48 
  

Időtartam 1982–1986 

Végzettség / képesítés Matematika és kémia szakos középiskolai tanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Matematika és kémia, elméleti, gyakorlati és szakmódszertani képzés 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Egyetem 

Országos / nemzetközi besorolás egyetemi képzés, ISCED 644 
  

Időtartam 1978–1982 

Végzettség / képesítés Gimnáziumi érettségi 

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Francia tagozathoz tartozó tantárgyak, matematika, kémia, fizika 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma 
Gimnázium 
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Országos / nemzetközi besorolás középfokú képzés 
  

Projektek Az elmúlt 5 év projektjei 

 
 Természettudományos tantárgypedagógiai kutatások újszerű interdisciplináris megközelítése, 

OTKA K105262 (Szakmai vezető Dr. Tóth Zoltán). 2.4.2. Elektronikus tananyagok elemeinek 
hatékonyságvizsgálata tekintetkövetéssel, csoportvezetés (2012–2016) 

 FIRST – Jövő Internet Kutatása az Elmélettől az Alkalmazásig. (TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-
2012-0001, Future Internet Research, Services and Technology) projekt (Szakmai vezető Prof. 
Dr. Sztrik János). 4. alprojekt: Testreszabható tartalomkezelő eljárások (Szakmai vezető: Dr. 
Hajdu András). (2012–2015) 

 SZAKTÁRNET – A pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos 
köznevelési igények, szakmai tapasztalatok és elvárások strukturált gyűjtése és becsatornázása 
a felsőoktatásba. Szakmai Szolgáltató és Kutatást Támogató Regionális Hálózatok a 
Pedagógusképzésért az Észak-Alföldi Régióban. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 Pedagógusképzést 
segítő szolgáltató- és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése c. pályázat (Szakmai 
vezető: Dr. Tóth Zoltán, DE NTDI). 3. alprogram (K3): A köznevelési és felsőoktatási intézmények 
együttműködésének bővítése, összehangolása. (2014–2015) 

 SUSCOMTEC (Intercultural Knowledge Transfer in Engineering for a Sustainable Global ICT 
Community), Erasmus Plus program, Universidad Politécnica de Valencia. Szófia (2014). 

 Médiapedagógia és elektronikus tanulási környezet a V4 országokban. Visegrad University 
Studies Grant No. 61300015 (Szakmai vezető: Kovács Edina) (2013–2014) Jövő internet 
kutatások az elmélettől az alkalmazásig – TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV (2012) 

 HERD: Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a 
Cross-border Area – HURO/0901/253/2.2.2 Gender Munkacsoport (2011–2012) 

 RE-PE-T-HA: Regionális Pedagógusképző és -Továbbképző Hálózat és Adatbázis az Észak-
Alföldi Régióban – TÁMOP 4.1.2-08/1/B-2009-001, Regionális Pedagógusképzési és 
Továbbképzési Központ alapítása munkacsoport, Telementori szolgáltatás munkacsoport (2010–
2011), Adatbázis munkacsoport (2010–2011) 

 Regionális Pedagógusképzési- és Továbbképzési Központ alapítása. TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-
001 pályázat keretében (Vezető: Prof. Dr. Gál István). (2010–2011) 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

Angol  C2 Mesterfok C2 Mesterfok C2 Mesterfok C2 Mesterfok C2 Mesterfok 

Francia  C1 Haladó C1 Haladó C1 Haladó C1 Haladó C1 Haladó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és kompetenciák  Külföldi tanulmányaim során elsajátított jó alkalmazkodási készség multikulturális környezethez 
 Kutatói és egyéb tevékenységekben együttműködési képesség 
 Pályázatokban csoportmunkában és koordinációs feladatokban is megnyilvánuló együttműkdési 

képesség 
 Jó kommunikációs készségek és képességek, a számos gyakorlott területből néhány példa:  

 tanári, kutatói, szoftvertámogatói, közönségszolgálati, rendszerszervezői,  
konferenciaszervezői, egyesületi titkári, egyesület és szakosztályszervezői, 
nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben közös munka, 
nemzetközi é hazai kutatócsoportokban való munka 
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Készségek és kompetenciák 
Szervezési 
területeken 

 Kiváló szervezői készség, néhány nagyobb szervezői munka:  
 szakmai egyesület létrehozása (MaTeX, 2001) 
 EuroTeX 2006 nemzetközi konferencia szervezőbizottsági elnöke 
 Lányok Napja 2013 a Debreceni Egyetemen 
 több nemzetközi konferencia szervezőbizottsági tagja  
 DE Tanárképzési Központjának Tanárképzési E-learning Koordinátora 2015 óta 

 Jó adminisztratív készség  
 2001 óta szakmai egyesület vezetőségi tagja és titkára  

 Projektmunka (számos projektben való részvétel) 

Készségek és kompetenciák 
Elektronikus oktatás  

területén 

Online Nyitott és távoktatás folyamatosan 
Ezen a területen dolgozom és alkotok:  
 E-learning, online, nyitott és távoktatási technológiák, technikák és módszerek alkalmazása 

folyamatosan 
 2011 óta szakmai, módszertani tanácsadója és koordinátora a DE tanárképzésének az e-learning, 

általában véve az elektronikus, technológiával támogatott oktatás területén 
 2015 óta DE Tanárképzési E-learning Koordinátor (DE Tanárképzési Központ) 
 2011 óta a DE Tanárképzési Moodle-jének adminisztrátora 
 2015 óta a DE Tanárképzési MOOC-jának adminisztrátora 
 Aktív részvétel a DE szervezésében működő Regionális Pedagógusképzési- és Továbbképzési 

Központ alapításában. 
 2006 óta Moodle használat, oktatás órai és tanfolyami keretek között 
 Az NJSzT E-learning szakosztályának tagja 
 Az IEEE Education Society tagja 
Elvégzett tanfolyamokból kettő: 
 Learning Open and Distance Teaching képzés, The Open University, Milton Keynes, Anglia, 1996 
 Távoktatási anyagok írása, Szent István Egyetem, Közép-Magyarországi Regionális Távoktatási 

Központ, Gödöllő, 1995–1996 

Szakmai munka egyesületekben 
Gender  

terület 
 

 Women in Informatics Research and Education, WIRE, az Informatics Europe Szövetségnél: 
munkacsoport tag 

 IEEE Women in Engineering csopot – tag 
 Nők a Tudományban Egyesület – tag, Észak-Magyarországi területi képviselő 
 Debreceni Kutató Nők csoport – tag 
 AtGender Association (nemzetközi esélyegyenlőségi szakmai szervezet) – tag 

Esélyegyenlőség megteremtését 
célzó további tevékenységek az 

informatika és a mérnöki 
tudományterületeken 

Gender  
terület 

A szakmát népszerűsítő tevékenységek 
 Lányok Napja szervezése 2012 óta minden évben: 

Céljai: Az informatikai és mérnöki szakok népszerűsítése a középiskolás lányok körében. Annak 
bemutatása, hogy a lányok számára ezek a területek éppúgy kínálnak karrierlehetőséget, mint a fiúk 
számára. A rendezvény egyetemi szintű, a szervezés városi szintű – Cégek bevonása a 
rendezvénysorozatba. 

 Tudományterület népszerűsítése a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretében 
 A Nők a Tudományban Egyesület Észak-Magyarországi Területi Képviselőjeként a középiskolás és 

egyetemista lányok tájékoztatása a szakmai területekkel kapcsolatos lehetőségekről, 
rendezvényekről. 

 A Debreceni Kutató Nők csoportban támogatói, mentori munka. Egyetemista lányok informálása, 
támogatása a szakterületen való munkában és a tudományos pályán való előrejutásban 

Készségek és kompetenciák 
Marketing 

területein 

Számos terület oktatása és gyakorlása miatt folyamatos kapcsolatban vagyok az online marketinggel. 
Ezek közül néhány: 
 Webdesign oktatása 
 A tanári vizuális kommunikáció tanítása 
 A kiadványszerkesztés gyakorlása és oktatása 
 A weblapfejlesztés gyakorlása és oktatása  
Elvégzett továbbképzések, tanfolyamok közül néhány: 
 Reklám-kreativitás mesterkurzus, Reklámakadémia, Budapest 
 Gerilla-marketing mesterkurzus, Reklámakadémia, Budapest 
 Informatikai e-business ismeretek, Lansoft, Debrecen 
 Best practice: korszerű menedzselési technikák, DFT-Hungaria, Budapest 

Készségek és kompetenciák 
Művészet, kiadványszerkesztés 

területén 

 Design és tipográfia  
 nyomdákkal, kiadókkal végzett munka (Akadémiai Kiadó, Alugrafika) 
 egy kiadványszerkesztő és egy művészettörténeti kurzus az Iparművészeti Egyetemen 

 Reklámkészítés 
 Reklám-kreatív szakértő képzés, Reklámakadémia, Budapest, 2008–2009 
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Készségek és kompetenciák 
TeX 

Készségszint programozói, tervezői, korrektori területeken. 
 16 év gyakorlat 3 nemzetközi folyóirat szerkesztésében 
 23 év gyakorlat az oktatásában 
 Publikált kézikönyv a plain-TeX-ről: TeX kezdőlépések 
 Könyv lektorálása: LaTeX kézikönyv 
 Számos előadás nemzetközi konferenciákon  
 Számos publikált cikk 

Szakmai munka 
TeX egyesületekben 

 Magyar TeX szakmai egyesület (MaTeX)  
 alapító szervezőbizottság elnöke 
 alapító tag 
 rendes tag 
 titkár (2001 óta) 
 vezetőségi tag (2001 óta) 

 GUST (Lengyelországi nemzetközivé vált TeX szakmai és tudományos egyesület): örökös tag 
 TUG – TeX Users Group nemzetközi TeX egyesület: tag 

  

Szakmai munka 
További szakmai egyesületekben 

IEEE: tagja az alábbi szakosztályoknak: 
 Education Society 
 Women in Engineering 
 Digital Senses Community 
 Green ICT Community 
NJSzT  
 E-learning szakosztály: alapító tag, tag 

Szabadidő Hobby 
 Olvasás, klasszikus és jazz zene hallgatása, koncertek, kiállítások, színházi előadások és egyéb 

művészeti események és helyek (performace-ok, installációk, galériák stb.) látogatása, tánc, utazás 
Sport 
 Úszás, horgászás, Calanetics 

  

Járművezetői engedély(ek) B kategória 

Mellékletek 10 publikáció  

 
Debrecen, 2016. november 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


