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Tanulmányok 

2010-2015 – Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Érettségi 

2015-2018 – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológia BA 

A képzés során gyakorlatot szereztem mind a kvalitatív, mind a kvantitatív, illetve egyéni és 

csoportos kutatásokban is. 

Szakdolgozatom témája: Újfajta párkapcsolati formák és szexuális szokások megjelenési formái 

és ezek összefüggése. 

2018-2020 – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szociológia MA 

A képzésen két szakirányt végeztem el, melyek a Társadalmi viselkedés és deviancia, illetve a 

Társadalmi elemzések szakirányok.  

Szakdolgozatom témája: A sajátos nevelési igényű gyerekek integrált nevelése az általános 

iskolában, fókuszban a személyes kapcsolatok és a kezelési stratégiák. 

2020 – Pécsi Tudományegyetem BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola, 

Nevelésszociológia Program 

Kutatási témám: Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja az általános iskolában, fókuszban 

az egyén és a csoport. 

 

Munkatapasztalat 

2019-2020 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Kutatási asszisztens  

EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentése céljából 

A mérés és értékelés munkacsoport tagjaként az adatfelvételi csoportban dolgoztam a projekten 

belül, melyben mind kvantitatív (kérdőív), mint kvalitatív (félig strukturált interjúk és 

fókuszcsoportos interjúk) adatfelvételeket végeztem. A munkám része volt ezenkívül a 

kapcsolattartás az intézményvezetőkkel és a pedagógusokkal. Az adatfeldolgozásba is 

bekapcsolódom, melyekhez CITAVI és MS Office programcsomagokat használtam. 

2019 tavasz Sognando Casa Milano, social media manager trainee 

2019-ben Erasmus+ ösztöndíjat nyertem, mely során Milánóban töltöttem a szakmai 

gyakorlatom, ahol adatrögzítés és adatelemzés mellett a közösségi média platformjait is 

kezeltem, melyben a piackutatás és a marketing területére nyertem betekintést. 

 

2018-2019 K&H bank, irodai adminisztráció 



 
 

Az adósságrendezés területén adatbevitellel és adatelemzéssel foglalkoztam, a belső banki 

programok használatát sajátítottam el, illetve a döntéselőkészítésben vettem részt. 

2017  Kód Kft., szakmai gyakorlat 

Telefonos közvéleménykutatásokat végeztem, majd az eredmények feldolgozásában is részt 

vettem, és az eredményekről szóló rezumékat lektoráltam. 

 

Tudományos tevékenység 

2020-2021 – 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

Téma: Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai integrációja. Az integráció értékelése 

az iskolai ellátás fókuszában 

 

Önkéntesség 

2021 – Semmelweis Egyetem Sürgősségi Betegellátó Osztálya 

A járványhelyzetre való tekintettel heti egyszer a vörös zónában segítem az ellátást. Alapvető 

ápolói tevékenységekbe kapcsolódok be, mentálisan és fizikálisan támogatom a betegeket. 

2020 – Magyar Máltai Szeretetszolgálat, magyar nyelv tanítása és korrepetálás venezuelai gyerekeknek 

Magyar gyökerekkel rendelkező venezuelai családok gyermekeit tanítom magyarul, támogatva 

beilleszkedésüket és tanulmányaikat. 

2020 – Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Befogadás Háza Zuglói Családok Átmeneti Otthona 

Önkéntes vagyok a Befogadás Házában, ahol gyerekekkel foglalkozom, mely az alábbi 

feladatok mellett hozzásegít különböző élethelyzetek és a szociális intézmény működésének 

megismeréséhez. Feladatai elsősorban az otthonban lakó gyerekek korrepetálása és 

alkalmanként gyerekfelügyelet. 

2019 július – Albergue Parroquial Karl Leisner 

Önkéntesként vettem részt a spanyolországi Hospital de Órbigo-ban, mely az egyik leghíresebb 

európai zarándokút, az El Camino egyik állomása.  Napközben a zarándokok ellátása volt a 

feladatom, esténként pedig az atya és a zarándokok között tolmácsoltam spanyol, angol és 

magyar nyelven. Az ott töltött időmben arra törekedtem, hogy a spanyol kultúrát és az embereket 

minél jobban megismerhessem. 

 

Nyelvismeret 

Spanyol – C1 (2015) Angol – B2 (2016) Olasz – B2 (2021) 

 

Számítógépes ismeretek 

Statisztikai programok: SPSS 

Szövegelemző programok: Atlas.ti, Citavi 

Kérdőívszerkesztő programok: Google Forms, Lime Survey 

MS Office programcsomag: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook, Sharepoint, stb. 


