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Név:   Dr. habil. Csoba Judit 
 
Lakcím:  4031 Debrecen, Könyves Tóth Kálmán út 6/D 

Tel: 06 52 430 632 M: 0630 2482855  
E-mail: csoba.judit@arts.unideb.hu 

Születési hely, idő: Nyírbátor, 1960. október 2.  
Állampolgárság: magyar 
Foglalkozás:  szociológus 
Beosztás:  egyetemi docens 

a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese 
a Politikatudományi és Szociológia Intézet igazgatója 
a Szociológia és Szociálpolitika Tanszék vezetője 
a szociálpolitika MA szak szakfelelőse 

Munkahely:  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék 
   4010 Debrecen, Egyetem tér 1.  
   Tel : 06-52-316 666/22349 
 
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS 
 

Megnevezés okl.szám/évszám kibocsátó intézmény 
történelem szakos középiskolai 
tanár és közművelődési előadó 
(MsC) 

No.06.16./4418/1984 
1984 06.16 
 

Kossuth Lajos 
Tudományegyetem 

okleveles szociológus (MsC) No.1374/1987.09.17. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

bölcsészdoktori cím (dr. univ.) No. 20/1989 
1990.02.10 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 
BTK szociológia 

Internationales Training für 
Projektmanagement 

No 992 785 9460640  
13/01/1996. 

Universität Klagenfurt 

PhD cím No. 132/96 
1996.01.03.  

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 
BTK szociológia 

Habilitáció No. 639/210 
2010.04.15.  

Eötvös Loránd 
 Tudományegyetem 
TáTK szociológia 

 
 
NYELVVIZSGÁK 
 

Nyelvvizsga Okirat 

Orosz középfok (C) 1989.05.27   ÁNYB: Á042242/1989 

Német felsőfok   (C) 1997.07.10.  ÁNYB: 005361 

Angol felsőfok   (C1) 2011.02.16. Anyakönyvi sz.  .FLO10-19246 
                    Bizonyítvány szám      1309283 
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FŐBB KUTATÁSI TERÜLETEK 

 
- társadalompolitika, szociálpolitika,  
- foglalkoztatáspolitika, munkanélküliség, tartós munkanélküliség, hátrányos helyzetű 

munkavállalói csoportok, a nők munkaerőpiaci státusa 
- aktív munkaerőpiaci politikák, közfoglalkoztatás 
- EU strukturális alapok, EU foglalkoztatáspolitika, aktív jóléti rendszerek 
- civil szervezetek, harmadik szektor, szocioökonómiai rendszerek, szociális gazdaság 

 

I. A tudományos tevékenység bemutatása, rendszerezése 
 
Publikációs tevékenység: 
 

 Lektorált szakkönyv, monográfia:        6 
(1 Mo-on idegen nyelven) 

 Lektorált egyetemi vagy főiskolai tankönyv, nyelvkönyv:     2 
 Legalább 10 oldal terjedelmű, szakmailag lektorált könyvfejezet:  27 

(3 külföldön idegen nyelven, 1 Mo-on idegen nyelven)  
 Szakfolyóiratokban vagy másutt megjelent lektorált tanulmány:   24 

(3 Mo-on idegen nyelven)  
 Nem lektorált, legalább 10 oldal terjedelmű:     ..6 
 Szerkesztett kötet vagy tematikus folyóiratszám:     ..5 
 Könyvismertetés, recenzió:        ..1 
 Konferencia kötetben megjelent előadás:     ..9 

(2 külföldön idegen nyelven, 1 külföldön magyar nyelven)  
 Szerkesztett előadás kivonat:       19 

( külföldön idegen nyelven,  Mo-on idegen nyelven)  
 Interneten publikált kutatási beszámoló, tanulmány:     
 Intézeti jelentés, kutatási beszámoló:        
 Idézettség          61 

 
II. Az oktatási és oktatásszervezési tevékenység bemutatása, rendszerezése  
 
II.1. Oktatási tevékenység (kurzusok száma és címe az alapképzésben és a 
mesterképzésben); szakdolgozók száma; hallgatói értékelések eredménye) 
 
II.1.1.  Oktatói tevékenység összefoglalása    
 

II.1.2. Jelenleg oktatott kurzusok a Debreceni Egyetemen (Szociológia és Szociálpolitika 
Tanszék) 

BA képzés – szociális munkás szak 
- Demográfia (előadás) 
- A szociálpolitika alapfogalmai (Társadalom és szociálpolitika I.)- előadás, szeminárium 
- Szociológia I. Bevezetés (előadás) 
- Társadalompolitika (Társadalom és szociálpolitika II.)- előadás, szeminárium 
- Foglalkoztatáspolitika (Társadalom és szociálpolitika IV.)- előadás, szeminárium 
- Szakdolgozati szeminárium I-II. 
 

BA képzés – szociológia szak 
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Társadalom és szociálpolitika I.- előadás 
Szakdolgozati szeminárium I-II.- szeminárium 
 
 MA képzés – szociálpolitikus 
- Európai társadalompolitikák- előadás 
- Szociális tervezés és projektmanagement I.-II.- szeminárium 
- Fejlesztési stratégiák-szociális projektek I.-II.- előadás 
- Munkaerőpiaci politikák és szociális innováció- előadás 
- Kutató szeminárium- szeminárium  
- Szakdolgozati szeminárium I-II. - szeminárium 

 
MA képzés – szociológus szak 

- Szociológia elmélet- előadás 
- Szakdolgozati szeminárium I-II.- szeminárium 
 

PhD program – Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program 
     Társadalompolitikai Alprogram vezetőjeként 
- Társadalompolitika c. tárgy oktatása 
- Szabadon választható kutatási gyakorlat vezetése 
- 4 doktorandusz témavezetőjeként szakmai feladatok ellátása 
- opponensi feladatok és bizottsági feladatok ellátása 
 

II.1.3. Korábban oktatott kurzusok 
 

 Demográfia 
 Kutatásmódszertan 
 Település-szociológia 
 Speciális társadalmi csoportok 
 Faluszociológia 
 Lokális munkaerő-piaci programok 

 
II.1.4. Idegen nyelven oktatott kurzusok  
 
2008-2009. I. félév & 2009-2010. I. félév  
DE Közgazdasági és Gazdaságtudományi Kar, Erasmus és Atlantis program külföldi hallgatók, 
Course: Introduction to Sociology  
 
II.1.5. Szakdolgozók (összesen:  szakdolgozó )  
 
Témavezetés 

  (sikeresen) lezárult  folyamatban lévő 

Szakdolgozati  223    7 
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II.1.6. Hallgatói értékelés     
 
2010/2011 I. félévben (február) készült hallgatói vizsgálat  
(5 fokozatú skála - 1: egyáltalán nem megfelelő, 5: teljes mértékben megfelelő – átlagai) 
 
Az oktató felkészültsége 5.00 
Az oktató és a hallgató kapcsolata 4.60 
Mennyire követte a tematikát 4.50 
A szakirodalom mennyire segíti a felkészülést 4,50 
Mennyire érthető az átadott ismeret 4,40 
Mennyire érdekes az ismeret 4.06 
Mennyire jegyzetelhető az előadás 4.30 
Az oktató vizsgamódszere 4.50 

 

II.2. Külföldi oktatás, belföldi oktatás meghívott oktatóként; szakkollégiumban és más 
intézményekben meghívottként tartott előadások, külföldi lektori munka 
 
II.2.1. Külföldi oktatás  
 

Fogadó intézmény Évszám Oktatott téma 
Johannes Gutenberg Egyetem 
Szociálpedagógiai Intézet-  
Mainz (Németország)  

1994.05.12-05.28 Társadalompolitika- 
szociálpolitika 

Johannes Gutenberg Egyetem 
Szociálpedagógiai Intézet-  
Mainz (Németország)  

1996.05.15-05.30 Munkaerőpiac- 
foglalkoztatáspolitika a 
közép-kelet-európai 
országokban 

Johannes Gutenberg Egyetem 
Szociálpedagógiai Intézet-  
Mainz (Németország)  

1998.05.01-05.30 Munkaerőpiac- 
foglalkoztatáspolitika a 
közép-kelet-európai 
országokban 

Johannes Gutenberg Egyetem 
Szociálpedagógiai Intézet – 
Mainz (Németország)  

1999.10.27-10.29 Szociálpolitika- 
kisebbségek a magyar 
társadalomban 

Wesley János Főiskola szociális munkás 
szak 

2005.09.01.-
2009.12.15 

Foglalkoztatáspolitika 

University College Cork-  
Cork (Írország) 

2007. 09.01-09.30. Szociálpolitika 
Foglalkoztatáspolitika 

Bobiny- L’ Université Paris 13 
Párizs (Franciaország) 

2009.01.20.-01.27. Szociálpolitika 

University Mavarra, Pamplona, 
(Spanyolország) 

2010.03.14-03. 20. Cultural diversity: 
immigrants and etnic 
minority in Hungary  
 

 
II.2.2. Belföldi oktatás más intézményben 
 
Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola 1988-1990 Bevezetés a 

szociológiába 
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Wesley János Lelkészképző 2007. Foglalkoztatáspolitika 
 
II.3.Szakirányfelelősség, oktatásfejlesztési munka (új kurzusok, képzésformák stb. 
kidolgozása, kurzuscsomagok) 
 
Szakfelelősség 
 
2006- folyamatosan: - a szociális munka BA program szakfelelőse a Debreceni Egyetem  
 Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén 
2008- folyamatosan- a szociálpolitika MA program szakfelelőse a Debreceni Egyetem  
 Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén 
 
Szakalapítási, szakirány alapítási tevékenység 
 
Hagyományos képzési rendszerben: 
Részvétel a 90-es évek elején a szociális szakmai képzések megalapításában, az első tantervi 
programok kidolgozásában, a Debrecenben Magyarországon az elsők között létrejött levelező 
szociális munkás képzés (1992) tantervi programjának kidolgozásában és megvalósításában. 
1995-ben a szociális képzésben résztvevő szakemberek számára a „Foglalkoztatáspolitika 
specializáció” megszervezése, tantervi programjának kidolgozása, a képzési program 
folyamatos fejlesztése. 
 
Kétciklusú képzési rendszerben: 
Kezdeményező aktív részvétel a szociális munka és szociálpolitika szak BA és MA 
szakalapítási programjának kidolgozásában a kétciklusú képzésre való áttéréskor. A 
szakindítási programok összeállítása, a képzés megszervezése. (2005, 2008) 
A szociálpolitika MA „Foglalkoztatáspolitika szakirány” kidolgozása a szakalapítási 
kérelemhez. (2007) 
Részvétel a szociológia szak BA és MA szakalapítási programjainak és tantervi programjainak 
kidolgozásában a kétciklusú képzésre való áttéréskor (2005, 2008) 
 
Szakmai továbbképzések szervezése 

 
1. 2006-2007 között a társadalmi integrációt erősítő alternatív foglalkoztatási formákról a 

HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0011/4.0 számú pályázati program keretében, „Negyedik 
szektor „ címmel.  

2. 2007-2008 „Munka-kör” Közösségi módszerekkel támogatott álláskeresési technikák 
című HEF OP 2.2.1-2006-09-0027/4.0 számú programban a többszörösen hátrányos 
helyzetű célcsoport körében tevékenykedő szociális szakemberek számára  

3. 2008-2009 Távoktatási program szervezése „ A munka világa” címmel  
a. Akkreditált képzési programok szervezése szociális szakemberek szára: 

4. 2009-2011 „Szocio-téka” program (OFA-CSSK-képzés/2008-8211/1. szerz.sz.) 
Szociális szakemberek továbbképzése és oktatási anyagok, tankönyvek fejlesztése kb 
600 fő részvételével.  

  



7 
 

II.4.Tudományos utánpótlás nevelése: OTDK témavezetés, díjnyertes OTDK dolgozatok 
száma, szakkollégiumi tisztségek viselése és szakkollégiumi hallgatók témavezetése, 
DETEP témavezetés 
 
II.4.1. OTDK  
 
OTDK díjnyertes pályamunkák 
 

1. 1991. Borók Edit, Hidasi Ágnes, Karacs Edit, Lecső Emese, Máté József: népművelés 
szak. A tanya és mai gyermekei Egy tanyai diákotthon funkcióváltozása 
szociológia szekció külön díj 

1. 2001. Rácz Katalin: V. évf. szociológus  A mezőgazdasági kistermelők tipológiája 
szociológia szekció I. helyezés 

2. 2003. Kóródi Márta: V. évf. szociológus Atipikus foglalkoztatási formák 
szociológia szekció külön díj 

3. 2003. Kun Klára: IV. évf. szociálpolitikus “Az önmagukat beteljesítő kudarcok”  
Roma felzárkózatatási programok az iskolában 
szociálpolitika szekció külön díj 

4. 2007 Szabó Attila szociálpolitikus A gondoskodás jövője a jövő gondoskodása 
szociálpolitika szekció különdíj 

 
OTDK zsűri tagság, bíráló bizottsági tagság 

 
 2007. április 12-14. a XXVIII. OTDK Szociális munka-Szociálpolitika I. szekció 

zsűrijének tagja 
 2009. a XXIX. OTDK Szociálpolitika II. szekció zsűrijének elnöke 
 felkérés OTDK dolgozatok bírálatára 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0JmWkXYI23wJ:www.ot
dt.hu/docs/file/28k030m2.xls+csoba+judit&cd=214&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&sour
ce=www.google.hu OTDK bírálat 2009 

 
II.4.2. DETEP – Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program 
 
Témavezetés  
 

1. 2009-2011 Tóth Ibolya (szociális munka)  
 
II.5. A doktori iskolában végzett tevékenység (tanított tárgyak, témavezetés, esetleg: 
fokozatot szerzett hallgatók száma) 
 
II.5.1. Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Nevelés-és 
művelődéstudományi Program  
 
PhD hallgatók témavezetése 
 
Tanulmányokat folytatnak: 
Pásztor Rita Gizella (2008/2009-tanévtől)  
Tóth Nóra (2008/2009-tanévtől)  
Szabó Andrea (2007/2008- társtémavezetés DE ATC) 
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Abszolutóriumot szerzett: 
Ábrahám Katalin  (2010) 
Bihari Ildikó  (2010)  
 
II.5.2. Phd bírálat  
 
Elővita opponensi vélemény: 
Németh János (2010) 
Szabó János Zoltán (2010) 
Ponyi László (2010) 
Miklósi Márta (2009) 
Rákó Erzsébet (2009) 
 
PhD védés opponens, bizottsági tag 
Sziklai István PhD védése (ELTE Társadalomtudományi Kar): „Az üveghegyen túl..” (2005) 
Sípos László PhD védése: Alapítványok az iskolákban (2008) 
Miklósi Márta PhD védése: a felnőttképzés jogi környezete: minőségirányítás és akkreditáció 
(2010) 
 
II.6. Habilitációs cím 
 
Az ELTE Társadalomtudományi Kar Védés ideje:  2010. február 6.  
Okl. száma:      639/201.  
Dipl. kiad ideje.      2010. ápr.15.  
A habilitációs dolgozat címe:    „A „welfare”-től a „workfare”-ig”  

 A munkanélküliek feltételekhez kötött jólléti ellátása 
 
III. A szakmai-közéleti tevékenység bemutatása, rendszerezése 
 
III.1. Pályázatok (hazai, nemzetközi együttműködések), pályázatok 
vezetője/koordinátora, résztvevője; külföldi és belföldi ösztöndíjak 
 
III.1.1 Hazai pályázatok, kutatási együttműködések: 44 
 

1. 1983-1986 között OTKA és a Soros Alapítvány támogatásával a “Homokmégyi 
Falukutató Táborok” kutatási alprogramjának vezetése 

2. 2000-2002 Soros Alapítvány 
"Magyar falvak a globalizálódó világban" projekt része, Kálmánháza, Debreceni 
Egyetemmel közös kutatás;  
Pozíció: Kutatásvezetők: Csoba Judit-Kiss József 

3. 1990-1994 OTKA kutatás 
Tartós munkanélküliek Debrecenben és Nyíregyházán. 
200 interjú középpontjában a munkanélkülivé váláshoz vezető út, a munkanélküli 
élethelyzete,  elhelyezkedés szándéka , módja s a jövőképe állt.  
 Pozíció: Vezető kutató. 

4. 1993 a Népjóléti Minisztérium megbízása: 
A munkanélküli ellátásból kikerült személyek társadalmi helyzete  
A kutatás célja a  munkanélküli ellátásból kikerült és szociális támogatásban részesülő  
ill. támogatásban nem részesülő munkanélküliek  háztartásának, jövedelmi 
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forrásainak, munkavállalási hajlandóságának, a jövőre vonatkozó elképzeléseinek 
összehasonlítása volt.  

 Pozíció: Vezető kutató 
5. 1994-95 a Munkaügyi Minisztérium megbízása: 

Vizsgálat az általános iskolai végzettség megszerzése előtt munkanélkülivé váló 
fiatalok körében. 
A kutatás célja a közel 150 000 kallódó (15-24 év közötti, sem iskolai oktatásban nem 
részesülő, sem állásban nem lévő) fiatal helyzetének feltárása, s jövőbe mutató, nem a 
munkanélküliség felé vezető utak felvázolása.   

  Pozíció: Vezető kutató 
6. 1994-1995 Népjóléti Minisztérium - Szellemi Forrásközpontok megbízása  

Az első kísérleti PHARE modellprogram célja a szociális intézményrendszer és 
ellátórendszer fejlesztése, szellemi forrásközpontok kialakítása Magyarország 10 
régiójában 
Az Észak-Alföldi Régió forrásközpontjának szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai 
területének kutatója. Programvezető: Hallgató Éva 

7. 1995-1998 között OTKA  kutatás:(OTKA  17924. sz) 
" Az ellátásból kikerült, tartósan munka nélkül lévő rétegek körében végzett 
önkormányzati feladatok és foglalkoztatási programok ".  
Az önkormányzatok körében készült 150 kérdőív és 30 interjú segítségével a kutatás 
során igyekeztünk feltárni a lokális munkaerőpiac lehetőségeit és korlátait. 

 Pozíció: Vezető kutató. 
8. 1996-1997 Népjóléti Minisztérium megbízása: 

Közmunka program Magyarországon A projekt célja a hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiacra történő integrációja. Empirikus vizsgálat (kérdőív egy több mint 
10 000 fős mintán).  
Pozíció: Programmenedzsment és projektek értékelésének vezető kutatója, 

9. 1998-2000. az OFA  ( Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) megbízásából:  
Az Európai Strukturális Alapok szerepe, hatása a tagországokban 
A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy az Európai Strukturális Alapok hogyan, 
milyen mértékben befolyásolták a tagországok munkaerőpiacának, 
foglalkoztatáspolitikájának fejlődését. 

 Pozíció: Vezető kutató 
10. 1999 A Soros Alapítvány támogatásával: 

Kálmánháza helyi társadalom kutatási program a  DE Szociológia Tanszék és a 
Jelenkutató Intézet szervezésében. 

 Pozíció: Társult kutató. 
11. 1999-2002 a Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából: 

A közmunka programok foglalkoztatási és gazdasági hatása Magyarországon 
A kutatás célja annak megismerése, hogy a közmunka programok milyen munkaerő 
állománnyal, milyen feladatokat vállalnak, és milyen mértékig járulnak hozzá a tartós 
munkanélküliség csökkentéséhez. 

 Pozíció: Vezető kutató 
12. 2000-2001. OFA megbízása (azonosító: UK 2000) 

Az „Újrakezdési támogatási programok és a támogatott projektek hatásvizsgálatának 
elvégzésére”. Egy modellkísérleti projekt hatásvizsgálata, hatékonyságának és 
hatásmechanizmusának mérése, az alternatív munkarőpiaci programok 
szabályszerűségeinek feltárása volt a kutatás célja. 
Pozíció: Vezető kutató 

13. 2000-2006 A ROP 3.2.1.-2004-11-0004/37. sz program keretében  
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„ FORTE Regionális modellértékű program a non-profit foglalkoztatás fejlesztéséért” 
című,  foglalkoztatás-fejlesztési stratégia készítése a régió civil szervezetinek 
bevonásával. 
Pozíció: Vezető kutató, szakértő 

14. 2001 Tiszavasvári helyi társadalom kutatási program a DE Szociológia Tanszék 
szervezésében 
Pozíció:Vezető kutató 

15. 2001-2002 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány megbízásából: 
A komplex, integrált és differenciált modellkísérleti foglalkoztatási programok  
Pozíció: Vezető kutató, szakértő 

16. 2002-2003 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány-Munkanélkülieket Segítő 
Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége (EU-HÁLÓ  NP-EU-H-2128/2 sz) 
foglalkoztatási célú nonprofit (civil) szervezetek Európai Uniós felkészülését segítő 
információs központok és szakmai tanácsadó hálózat kiépítése  
Pozíció: Programvezető 

17. 2002-2003 PHARE ACCESS program- RÉS Egyesület 
 Az Európai Közösség Intézményfejlesztési Programja 
„HEURÉKA”Projekt Az európai uniós csatlakozásra készülő állami és nem állami 
szervezetek felkészülésének segítése Képzési program  
Pozíció:A képzési program vezetője 

18. 2002-2004 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány PHARE HU 0008-03 
“KÖTELÉK” Alkalmazkodóképesség és a hátrányos helyzetű csoportok hosszú távú 
alkalmazása  
A program célja a 18 és 25 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci 
integrációja. Képzés és foglalkoztatás. 
Pozíció:Társult kutató, szakértő 

19. 2002. Az OM PHARE Iroda megbízásából (PHARE HU 0008-03) 
Roma foglalkoztatási és munkaerő-piaci programok kutatása. 
 „Halmozottan hátrányos helyzetű lakossági csoportok foglalkoztathatósága és tartós 
foglalkoztatása” 
Pozíció:Vezető kutató 

20.  2002-2004. Professzorok Háza valamint az OM PHARE Programiroda 
megbízásából (PHARE HU0101-01/3): 
A kísérleti EQUAL program monitoringja és értékelése  
A kísérleti  EQUAL program monitoring és értékelő feladatainak ellátása, vezetői 
tanácsadás 
Pozíció:Vezető kutató 

21. 2002-2003 TEMPUS Közalapítvány MATRA Program  
A Strukturális Alapok fogadására felkészítő programsorozatot a holland 
külügyminisztérium támogatásával a TEMPUS Közalapítány szervezte. A képzési és 
projekt előkészítő program regionális szervezeti keretekben valósult meg.  
Az Észak-alföldi Régió ESZA programjainak és képzéseinek koordinátora 

22. 2002-2003 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány az OFA és a MAT által 
támogatott európai regionális civil szervezeti és szakértői hálózat kiépítéséért indított 
program A program célja a partnerek felkészítése az EU-s pályázati programokra, s 
projektötletek generálása a foglalkoztatás terén volt. 
Pozíció:Programvezető 

23. 2002-2004 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány  
„KID 2003 Program” Komplex, integrált program a hátrányos helyzetű fiatalok 
munkaerőpiaci integrációjának segítésére. 
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A nemzeti szakmai szervezetek koordinációja, módszertani fejlesztések 
24. 2002-2004 PHARE HU-990401. sz program keretében megvalósuló projekt a roma 

fiatalok szocializációjával foglalkozó szakemberek graduális és prosztgarduális 
képzési formáinak megszervezésre irányult.  
Pozíció:Programvezető 

25. 2003-2004 Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium “ 
„ A szociális ellátórendszer megújulását szolgáló “ SZOLID” nevű szakmai 
innovációs kutatási projekt “ „Humánerőforrás alprogramjának “ vezetése. 
Pozíció:Vezető kutató 

26. 2003.  Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízása: 
Alapkutatás  a “Szociális kirekesztődés” témakörében.   
A minden ellátásból kiszoruló munkanélküli felnőttek gazdasági, társadalmi háttere. A 
kirekesztődés mechanizmusának feltárása.  

 Pozíció:Társult kutató A kutatást vezette: Kozma Judit 
27. 2003-2004. Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízása: 

A szociális ellátórendszer megújulását szolgáló “ SZOLID” nevű szakmai innovációs 
kutatási projekt “ Humánerőforrás alprogramjának “ vezetése. SZOLID Projekt 
13/203 SZP Sz. Szerződés „Humánerőforrás-Fejlesztés Munkacsoportjának” vezetője 

28. 2004 „KELE-Program” PHARE HU010502010006 Módszertani Ápoló Gondozó 
Központ  
Szakoly Fogyatékos személyeket ápoló intézmények munkaerő-piaci integrációs 
programja foglalkoztatáspolitikai módszertani műhely vezetése a programvezetők és a 
menedzsment számára 

29. 2004-2007 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EU-hálózat Partnerségi Program 
EU-HÁLÓ Partnerség program (EUTREND/2003 sz- MSKSZMSZ) A non-profit 
foglalkoztatási szerveztek EU-s lehetőségeit kihasználó tevékenységeit támogató hazai 
tanácsadói hálózat és információs centrumok létrehozása  
Pozíció:Programvezető 

30. 2004-2006 Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda 
„ Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” A program keretében 
megvalósuló 72 projekt munkaerő-piaci hatásának vizsgálata kvalitatív és kvantitatív 
technikákkal. Az atipikus foglalkoztatási formák és támogató szolgálatok vizsgálata 
áll a kutatás középpontjában. 
Pozíció: Kulcsszakértő- A munkaerő-piaci munkacsoport vezetője 

31. 2005 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány  
„A foglalkoztatási célú civil szervezetek helyzete, fejlesztésének lehetőségei” A 
kérdőíves kutatás 300 foglalkoztatási célú civil szervezete vizsgálatát fogja át. Fő célja 
annak kiderítése, milyen mértékig alkalmazzák az atipikus foglalkoztatási formákat, s 
hogyan járulnak hozzá a hazai munkaerőpiac bővítéséhez ezek a szervezetek,s az ott 
zajló tevékenységek. 
Pozíció: Kutatásvezető 

32. 2005-2006 OTKA kutatás  
„A vidék gazdasági alkalmazkodás a piaci körülményekhez  
A kutatás az agrár térségek gazdasági alkalmazkodóképességét és munkaerőpiaci 
hatásait vizsgálja. Esettanulmányok és interjúk a hátrányos helyzetű településen. 
Pozíció:Kutatásvezető 

33. 2005-2006 Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi 
Szövetsége 
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ROP 3.2.1.-2004-11-0004/37 „FORTE Regionális modellértékű program a nonprofit 
foglalkoztatás fejlesztéséért Nonprofit foglalkoztatásfejlesztési műhely és stratégia 
létrehozása 
Pozíció: Kulcsszakértő 

34. 2005-2008 Matúra-Natúra Alapítvány -Debreceni Egyetem Szociológia és 
Szociálpolitika Tanszék EQUAL/HU/-2.3.1.-2005.-10-0005/1.0.  Esélyteremtés a 
foglalkoztatásban 
A nemek közötti munkaerőpiaci különbségek és a foglalkozási szegregáció 
csökkentése INSPIRÁL 
Hatásvizsgálat a programban résztvevő hátrányos helyzetű – főként roma- nők körében. 
A vizsgálat módszere: félig struktúrált interjú és fókuszcsoportos interjú volt 
Pozíció:Alprogram vezető, a programot kísérő nemzetközi modul koordinálása 

35. 2006-2007 Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda  
„Negyedik szektor” Szociális szakemberek képzése a társadalmi integrációt erősítő 
alternatív foglalkoztatási formákról című HEF OP 2.2.1-P.-2004-11-0011/4.0 számú 
pályázati program keretében . A program célja, hogy a tartósan munka nélkül lévő, 
főleg roma kisebbség körében tevékenykedő szakembereket felkészítése olyan 
foglalkoztatási programok szervezésére, melyek még a romák integrálását is képesek 
megoldani.  
Pozíció:Projektmenedzser, a projekt tervezése, megvalósítása és adminisztrációjának 
irányítása. 

36. 2006-2007 Szociális és Munkaügyi Minisztérium  
„Az aktív korú munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesülők érdekében  
a családsegítő szolgálatoknál tevékenykedő szakemberek helyzete, tevékenységi 
formái, fejlesztésük lehetséges irányai” c  A családsegítők szolgálatoknál a tartósan 
munka nélkül lévők körében szervezett „Beilleszkedési programban” dolgozó 
szociális szakemberek munkafeltételeinek és szakmai kompetenciájának vizsgálata 
egy 1200 fős mintán egy survay vizsgálat keretében. A survayt félig struktúrált és 
fókuszcsoportos interjúk egészítették ki. 
Pozíció: Programvezető, a kutatás tervezése, megvalósítása és adminisztrációjának 
irányítása. 

37. 2006-2007 ROP-3.3.1.-2005-01-0017/37 sz. szerz. 
Pályaorientációs és munkatapasztalatokat szervező Iroda a Debreceni Egyetemen 
A program keretében pályakezdő szakemberek számára pályaorientációs és 
munkatapasztalat szerzési lehetőséget szerveztünk 
Pozíció: Programvezető 

38. 2006-2007 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány  
ROP 3.2.3. Központi program „ A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú 
fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése „ című 
program keretén felül a szociális gazdaság fejlesztésével, szakmai hálózatának 
képzésével és szakértői tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása 
Pozíció: Kulcsszakértő 

39. 2006-2007. ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Ügynökség Közhasznú Társasága  
A 2007-2013 periódusra vonatkozó tervezési-programozási munkához és a tervezési 
dokumentumok elkészítéséhez kapcsolódó tervezési-programozási szakmai, kutatói 
szakértői feladatok ellátása. 

40. 2007 Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 
“A megváltozott munkaképességű munkavállalókmunkahelyének megőrzése “ c. 
hatásvizsgálat A projekt keretében kérdőíves és interjús vizsgálat készült a 
megváltozott munkavégző képességű személyeket foglalkoztató munkaadók körében. 
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A kutatás tervezése, megvalósítása és adminisztrációjának irányítása. 
Pozíció:Projektvezető 

41. 2007-2008 Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda 
HEFOP-2-2-1-06!1.-2006-09-0027/4.0. „Munka-kör” 
Közösségi Módszerekkel támogatott álláskeresési technikák 
 A tartósan munka nélkül lévő személyek körében tevékenykedő szakemberek képzése 
A projekt tervezése, megvalósítása és adminisztrációjának irányítása. 
Pozíció: Projektvezető 

42. 2007-2008 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 
A HEFOP-2.2.2.-05/1-2006-02-0001/4.0 „A társadalmi beilleszkedés elősegítése a 
szociális területen dolgozó szakemberek képzésével, valamint a szociális és munkaügyi 
szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával” című program B 
komponensének külső értékelése 
Pozíció: Programvezető 

43. 2009-2011 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (CSSK-képzés/2008-8211/1. 
szerz.sz.) 
 A „SZOCIO-TÉKA” az OFA által a szociális szakemberek számára szervezett és 
finanszírozott képzési és fejlesztési program.  

 Pozíció: tananyag fejlesztési alprogram vezető 
44. 2011-2012 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító 

Hatósága „JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő!” című, K-
2010-TÁMOP-5.4.4-09/2-C.-0068890/130 sz. pályázata. 
Pozíció: kulcsszakértő 

 
III.1.2. Nemzetközi pályázatok, kutatási együttműködések: 12  
 

1. 1996. Frankfurti Szociálpolitikai Kutatóintézet “ Ökonomische Transformation und 
gewerkschaftliche Politik” c. kutatásában. 
A kutatás célja a nehézipari szektor átalakulásának, és hatásainak vizsgálata a 
munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetre. A kutatás központi feladata volt a 
szakszervezetek szerepvállalásának vizsgálata az átalakulás menetében. 
Pozíció: Nemzeti kutató 

2. 1997-2001  DFG-Projektes GA 396/3-1„Wohlfahrtsstaatlicher Systemwecksel” 
DAFG  “ Die Neukonstrukturierung des Systems der Arbeitsmarktpolitik und 
Arbeitslosensicherung (MMP/ALS) im Mittel-un Osteuropa (4 ország összehasonlító 
kutatás) 
Pozíció: résztvevő, nemzeti kutató 

3. 1999-2000 a Drezdai Egyetem Szociológiai Intézetének megbízása: 
Non-profit szervezetek a kulturális szférában 
A négy országot átfogó nemzetközi vizsgálat keretein belül elsődleges kutatási cél volt annak 
felderítése, hogy a non-profit szervezetek munkahelyteremtő képessége milyen mértékű 
lehet napjainkban. A non-profit szervezetek foglalkoztató, önfoglalkoztató hatásának átfogó, 
nemzetközi összehasonlító vizsgálata a téma alapkutatásainak sorába tartozik. 
Pozíció: résztvevő kutató 

4. 2003 Johannes Gutenberg Egyetem Szociálpedagógiai Intézetének szervezésében 
megvalósuló kutatási program. A kutatás célja a szociális szakmák körében szervezett 
képzések nemzetközi összehasonlító vizsgálata Európa 25 országában. 
Pozíció: résztvevő, nemzeti kutató 

5. 2003. Technische Universität Dresden (nÉmetország) 
„ The Third System and regional development” c. nemzetközi kutatás. 
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A hét országot  magában foglaló kutatás célja a harmadik szektor foglalkoztatási 
lehetőségeinek vizsgálata: téma a regionális hátrányok a munka világában, 
szocioökonómiai projektek 
Pozíció: résztvevő, nemzeti kutató 

6. 2005-2006 „Preparation for the Implementation of Community Initiative EQUAL 
2004-2006 in Hungary EuropeAid/119520/D/SV/HU” című programban. A feladat a 
meansteaming toolkit kidolgozása volt a Megakom Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft 
megbízására 

7. 2005 ARC’ Association for Real Change (Belfast, Írország) A nemek közötti 
munkaerőpiaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése 
Pozíció: résztvevő kutató 

8. 2005-2008 Matúra-Natúra Alapítvány -Debreceni Egyetem Szociológia és 
Szociálpolitika Tanszék EQUAL/HU/-2.3.1.-2005.-10-0005/1.0.  Esélyteremtés a 
foglalkoztatásban 
A nemek közötti munkaerőpiaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése 
4 ország összehasonlító vizsgálata a programban résztvevő hátrányos helyzetű – 
főként roma- nők körében. A vizsgálat módszere: félig struktúrált interjú és 
fókuszcsoportos interjú volt 
Pozíció:Alprogram vezető, a programot kísérő nemzetközi modul koordinálása 

9. 2006-2009 Civitas Mobilis FP 6. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME  
'Integrating and strengthening the European Research Area'PRIORITY 1.6.1 and 
1.6.2'Sustainable Energy Systems' and 'Sustainable Surface Transport' 
Pozíció: Nemzeti kutató, a magyar evaluációs team vezetője 

10. 2007-2008. Community Care Leonardo Tempus Közalapítvány 
A közösségi szociális munka curriculumának fejlesztése 8 ország részvételével 
Pozíció: programvezető 

11. 2009-2010 Motivation for the elderly unemployed Leonardo Tempus Közalapítvány 
„Labour market reintegration with network-building and community approach” A 
kutatási-fejlesztési program eredménye egy integrációs módszertan és egy 
módszertani kézikönyv kidolgozása 45 év fölötti tartósan munka nélkül lévő 
személyeket segítő szakmberek számára.  A hollandiából adaptált módszertan 
alkalmazása Magyarországon és Romániában. 
Pozíció: programvezető 

12. 2011 „Know-Flow” (HURO 0901/267/2.2.4) 
A gazdasági fejlődés megalapozása a vállalkozások szakmai kompetenciákra 
vonatkozó igényeinek és a szakképző intézmények kínálatának feltárásával. Érmellék 
térség szakképzési és munkerőpiaci keresletének és szakképzési kínálatának illesztése 
az empirikus vizsgálatra épülő szakértői javaslatok alapján. Kistérségi középtávű 
szakképzési stratégia készítése 

 Pozíció: Kutatásvezető 
 
III.1.3. Külföldi ösztöndíj 28 
 

1. 1989. Soros ösztöndíj Johannes Gutenberg Egyetem Németország (1 hónap) 
2. 1990.  Friedrich Ebert Ösztöndíj Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung , 

Wiesbaden      Németország ( 2 hónap) 
3. 1990. Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat ösztöndíja: Olaszország az ifjúsági 

szervezetek és önkormányzatok együttműködésének lehetőségei (10 nap) 
4. 1993. Russkin College ösztöndíja: Oxford-Anglia:  az önkéntesek részvételének 

lehetőségei a szociális szolgáltatásokban 
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5. 1993. Tempus Ösztöndíj: Hollandia – Utrecht – szociológus oktatók csereprogramja  
6. 1993. OTKA Ösztöndíj: A Szciológusok XIII. Kongresszusán való részvétel. 

Németosrszág, Bielefeld 
7. 1996. The Council of Europe meghívására: Strasbourgban az Ifjúsági Parlamenten  

szakértőként való részvétel. 
8. 1996. Tempus Ösztöndíj . Mainz Szociálpolitikai Kutatóintézet – 3 hónapos kutatói 

ösztöndíj Jóléti és munkaerőpiaci programok a helyi önkormányzatok szervezésében.  
9. 1997.  Henrich Böll Alapítvány támogatásával részvétel Németországban , Jénában a  

„ Wirtschaft im Umbruch- Zukunft der Arbeit” c. konferencián 
10. 1997. Továbbképzési programon való részvétel (projektfejlesztés) a Bécsi 

Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung Intézetben (12 hónap). 
11. 1998.  A Fórum Európa meghívására Németország, Mainz : Előadás : Rasszizmus és  

idegengyűlölet címmel 
12. 1998.  Németországban és Belgium. Jóléti és munkaerőpiaci programok a helyi 

önkormányzatok szervezésében. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
támogatásával a Strukturális Alapok álta támogatott munkaerőpiaci programok 
tanulmányozása.  

13. 1999.  Tempus Ösztöndíj: Jóléti és munkaerő-piaci programok a helyi 
önkormányzatok szervezésében. Szociálpolitikai Kutatóintézet, Mainz, Németország (3 
hónap). 

14. 1999. Erasmus ösztöndíj Johannes Gutenberg Egyetem Szociálpedagógiai Intézet – a 
német munkaerőpiaci intézményrendszer Mainz (Németország) 

15. 2001. Erasmus ösztöndíj Kutatói tevékenység a Johannes Gutenberg Egyetemen. 
Németország (1 hónap)  

16. 2002   Technische Universität meghívása „Fakultät Erziehungswissenschaften” – a 
szociális gazdaság esélyei Drezda (Németország) 

17. 2003.  Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával a Strukturális 
Alapok által támogatott munkaerőpiaci programok tanulmányozása Németországban 
és Belgiumban. 

18. 2003.  ISM ösztöndíja Nemzetközi szemináriumon való részvétel  Szociális 
partnerség  témakörben. Trier, Németország (10 nap). 

19. 2004.  Madrid. A “Fundancion Once” meghívására a “ Fighting Discrimination in 
The Labour Market” című projektben való részvétel. 

20. 2004.  Varsó „Free Movement of Good Ideas” c . konferencián való részvétel  
A Konferenciát az Európai Szociális Alap szervezésében az EQUAL  
program finanszírozta. 

21. 2005. Civitas Mobilis program: az öt város részvételével megvalósuló EU-6-os  
keretprogram tagjaként az esélyegyenlőség és hatékonyság mérési kritériumait, a  
lehetséges soft indikátorok alkalmazását tanulmányozta. Toulouse, Franciaország, 
(2nap) 

22. 2005.   BBJ Ösztöndíja “Jugend und Arbeit” Mittel- und Osteuropa-Expertennetzwerk 
Berlin (Németország) 

23. 2007.  Írország, University Cork City Alkalmaztott Társadalomtudományi 
Intézet meghívása kutatói tevékenység (1 hónap) 

24. 2007  EQUAL program tanulmányútja- tanulási nehézségekkel küzdők munkaerő-
piaci integrációja Belfast (Egyesült Királyság) 

25. 2008.  Arcidonna Fundation – a nők és férfiak társadalmi és munkaerőpiaci esélyei 
Palermo (Olaszország) 

26. 2008.   TEMPUS Ösztöndíj Solna , Svédország, Community Care work shop   
27. 2009  Erasmus Ösztöndíj Bobiny- Párizs XIII. University- a szociális képzés 
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rendszere Európában Párizs (Franciaország) 
28. 2009.  Tempus Ösztöndíj Stavoor Consult tartósan munka nélkül lévők munkaerő-

piaci integrációjaDriebergen (Hollandia) 
 
III.2. Szerkesztői munka, szerkesztőbizottsági tagság (tanulmánykötet, folyóirat, 
könyvsorozat); szakmai (doktori, esetleg habilitációs) bizottságokban végzett munka; 
egyéb szakmai megbízások; hazai és külföldi tudományos társaságokban viselt tisztségek 
 
III.2.1. Szerkesztőbizottsági tagság 
 

szerkesztőbizottsági tagság/elnökség 
 
 1990-től a Jelenkutató Alapítvány által gondozott „TEREPMUNKÁK” c. szakmai 

könyvsorozat szerkesztőbizottságának tagja  
 1990-1999 között a Szociológia c. folyóirat szakértői testületének tagja 
 2000-től az „Esély” folyóirat szerkesztőbizottságának tagja 
 2007-től Member of the Editorial Board of the „Studies in Comparative Social 

Pedagogies and International Social Work and Social Policy” Cork  
 2010-től a „Szocio-téka” könyvsorozat szerkesztője  
 2010-től Member of the Editorial Board of the Journal „Anale Universitatii din Oradea. 

Fascicula Sociologie – Asistenta Sociala- Filosifie„ 
 
III.2.2. Szerkesztett kötetek: 5  
 

1. Csoba Judit: Sorsfordulók: Fejezetek Nyíradony társadalomtörténetéből 
Nyíradonyi Füzetek 2. Nyíradony: Nagyközségi Tanács Nyíradony, 1990. 125. p. 
(ISBN 963.471 675 X) 

2.  Csoba Judit -Czibere Ibolya -Kiss Gabriella: Idővonat: Tanulmányok a 
társadalomtudományok köréből 
Köszöntőkönyv Béres Csaba és Mojzesné Székely Katalin tiszteletére 
Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. 378 p. (ISBN 963 472 814 6) 

3. Csoba Judit - Czibere Ibolya: Tipikus munkaerőpiaci problémák- atipikus megoldások 
Debrecen: Kossuth Kiadó Debreceni Egyetem, 2007.257 p. (ISBN 978 963 473 040 8) 

4. Csoba Judit- Sipos Flórián (szerk.): Állástalálók Klubja 
Motivációs, álláskeresési és hálózatépítési technikák a 45 év fölötti tartós 
munkanélküliek segítésére Módszertani Kézikönyv 
Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen 2010. 103. p. 
(ISBN 978-963-473-374-4) 

5. Eurolimes Journal of the Institute for Euroregional Studies  „Jean Monnet” European 
Centre of Excellence 
Editors-in-chief: Ioan Horga (Oradea) and Istvan Suli-Zakar (Debrecen) 
Spring 2010 Volume 9 The Cultural Frontiers of Europe 
Edited by Alina Stoica, Didier Francfort & Judit Csoba 
Oradea University Press (ISSN: 1841-9259) 
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III.2.3. Hazai tudományos társasági tagság/tisztség 
 

bizottsági tagság/elnökségi tagság tudományos testületekben 
 

 1984 óta a Magyar Szociológiai Társaság tagja. 
 1989 óta a Hajnal István Társadalomtudományi Társaság tagja. 
 1989 óta a Magyar Szociológiai Társaság Nagyalföldi Szakosztály tagja 1989-2008 

között a Szakosztály titkára  
 1990 a Jelenkutató Alapítvány alapító tagja 
 2004-2008 között az OTKA Szociológia szakmai bizottság tagja 
 2005. az országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga 

Bizottság döntése alapján „Szociális szakvizsgaelnök”-i kinevezés 
 2005. az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe való felvétel. (szakértői 

szám: Ff/1/2005) 
 2006. a Szociális és Munkaügyi Minisztérim „Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége 

Tanácsának” tagja, szakértője 
 2006-tól folyamatosan az „Országos Szociálpolitikai Tanács” Szociális Tervezési és 

Fejlesztési Kollégiumának tagja 
 2007 Center for Higher Education Research and Development Alapító tag 
 2007 - MTA Köztestületi tagság 
 2008- DAB Szociológia Munkabizottság elnöke 
 2008. a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága Szociológiai 

Munkabizottságának elnöke 
 2008. a Szociális és Munkaügyi Intézet Tudományos Tanácsadó Testületének tagja 

 
bizottsági tagság/elnökségi tagság közéleti testületekben 
 1991-1998 Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda a 

Foglalkoztatási Csoport vezetője 
 1995 A Humán Fejlesztők Kollégiumának, a Szociális és Családügyi Minisztérium 

által létrehozott Észak-Alföldi Regionális Forrásközpont szervezetének alapító tagja. 
 1997 A Hajdú-Bihar Megyei Szövetség a Munkaerőpiac Fejlesztéséért nevű, a 

foglalkoztatási célú civil szervezeteket összefogó megyei ernyőszervezet alapítása. 
1997-2004 között elnöke 

 1998-2004 A RÉS Egyesület Alapítása, elnöki teendőinek ellátása 
/a végzett szociálpolitikus - foglalkoztatáspolitikus hallgatók egyesülete 

 1998 -2004 A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi 
Szövetségének alapítása (a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek országos     
ernyőszervezete) elnöke 

 2000-2003 Az OFA által támogatott Szakmai Támogatórendszer tanácsadói 
alprogramjának vezetője, melynek célja hazai és EU-s pályázati forrásokra irányuló  
projektek generálása a foglalkoztatási célú szervezetek körében. 

 2002 –2003 Az OFA és a MAT által támogatott  európai regeionális civil szervezeti  
és szakértői hálózat kiépítéséért indított program programvezetője, melynek célja a 
partnerek felkészítése az EU-s pályázati programokra, s projektötletek generálása a 
foglalkoztatás terén. 

 2002-2004 a foglalkoztatási célú civil szervezetek ernyőszervezeteit összefogó Civil 
Foglalkoztatási Műhely alapító tagja. 

 2004-2006 A Revita Alapítvány kuratóriumának elnöke  
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III.2.4. Külföldi tudományos társasági tagság/tisztség 
 
 2007-2010 közöttl az Európai Bizottság által létrehozott „Európai Gender Institut” tagja, 

Magyarország képviselője az Intézet Igazgatótanácsában 
 2004- International Sociological Assotiation tagja 
 2004- Eurpean Association of Schools Social Works tagja 
 
III.3. Kitüntetések 
 
 pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb. 

Megnevezés  évszám  kibocsátó intézmény 

„Pro Universitas” Emlékplakett  1984  Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Miniszteri  Dicséret  oktatói  és  kutatói 
munkáért 

1990  Művelődési Minisztérium 

Erdei Ferenc Emlékérem  1993  Magyar Szociológiai Társaság 

Miniszteri Dicséret Kiváló Szakmai Munkáért  2004  Foglalkoztatáspolitikai  és  Munkaügyi 
Minisztérium 

„Pro Caritate” Díj  2006  Ifjúsági,  Családügyi  és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium 

„Kiváló Munkáért Kitüntetés”  
a 100 éves nőnap alkalmából 

2008  Szociális és Munkaügyi Miniszter 

BTK elismerő oklevél kiváló munkáért és aktív 
közéleti tevékenységért 

2010  Debreceni  Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 

 
III.4. SZAKÉRTŐI tevékenység 
 
 1991-1998 között a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati oldalának 

szakértője 
 1995 Regionális Forrásközpont Debrecen, szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai 
 szakértő, szaktanácsadó  
 1995 Phare Regionális Forrásközpont Debrecen, szociálpolitikai, foglalkoztatáspolitikai 
 szakértő, szaktanácsadó  
 1997 az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány szakértője tranzit és alternatív 

foglalkoztatási programok körében  
 1997-1998 az Országos Közmunkatanács mellett szakértői tevékenység  
 1999-2000 a Soros Alapítvány Foglalkoztatási Programokat Irányító Kuratóriumának  

tagja 
 2002 óta szakértői tevékenység az OM PHARE Irodában az EQUAL Program mellett, 

mint a program nemzeti szakértője. 
 2002 óta szakértői tevékenység az FMM Társadalmi és Civil Kapcsolatok Főosztálya 

mellett foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek témakörben. 
 2002 óta a 7 tagú szakértői tanács tagja az ESZCSM civil kapcsolatokért felelős 

államtitkára mellett 
 2002. október: az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Szakvizsga Bizottság határozata 

a szociális szakvizsga –elnöki névjegyzékbe történő felvételről.  
 2003- 2006 között szakértői tevékenység a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás 

Operatív Program Irányító hatósága mellett az EQUAL Program szakértőjeként. 
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 2003 -2005 között szakértői tevékenység az ESZCSM SZOLID projektjében, mely a 
Szociális Törvény és a szociális ágazat inniovációs programja. A projektben a 
Humánerőforrás Munkabizottság vezetője. 

 2004: „A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a szociális ellátórendszer – a 
hátrányos helyzetű csoportok ‘megjelenése’ és kapcsolata az ellátórendszerrel” 
P/2003/330/36. sz. projekt (Hajdúböszörmény Város Önkormányzata) szakértője  

 2004-2007. az OTKATársadalomtudományi Kollégiumának állásfoglalása alapján a 
Szociológia szakmai bizottság tagja 

 2004-2005. Az EQUAL Intézményfejlesztési program keretén belül a „Mainstreaming 
program kulcsszakértője” az FMM IH megbízásából. 

 2004-től az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács  Humánerőforrás-fejlesztési 
Munkabizottságának  tagja. 

 2005. óta kulcsszakértő az OFAROP 3.2.3.-as programjának keretében . A fő szakmai 
terület a szociális gazdaság hazai és nemzetközi működése 

 2005: A Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat (Észak-alföldi régió) 
szakértője  

 2005: A Városi Ifjúságpolitikai Koncepció programja kidolgozásának (Debrecen) 
szakértője  

 2005. az országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga 
Bizottságdöntése alapján „Szociális szakvizsgaelnök” kinevezés 

 2005. Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe való felvétel. (1716-1/2005-
1051) 

 2005-2006: a Hajdú-Bihar megye Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja 
2006 szakértője  

 . 2005-2008 között kulcsszakértő az OFA ROP 3.2.3.-as programjának keretében . A fő 
szakmai terület a szociális gazdaság hazai és nemzetközi működése 

 2006. az Országos Szociálpolitikai Tanács Szociális Tervezési és Fejlesztési 
Kollégiumának tagja 

 2006. az országos Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács tagja 
 2007. az Európai Bizottság Gender Institut Igazgatótanácsának tagja 
 2008. a Szociális és Munkaügyi Intézet Tudományos Tanácsadó Testületének tagja 
 2009.május a MAB Szociológiai Szakbizottságának felkérésére akadémiai doktori fokozat 

megítléséhez előhabitusi vizsgálatban való részvétel  
 2010: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban: vezetői 

információs rendszer (VIR) és diplomás pályakövető rendszer (DPR) a Debreceni 
Egyetemen c. program (TÁMOP 4.1.1-08/2009-0003) szakértője  

 2010: Hallgatói szolgáltatások a felsőoktatásban. Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) 
című workshop és konferencia – a kerekasztal-beszélgetés és fókuszcsoport moderátora  
 


