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(nevek)

Pitlik László

Cím(ek)

Esze T. u. 24.
H-2100 Gödöllő
Magyarország

Mobil
E-mail(ek)

+36(30)981-6001
pitlik@miau.gau.hu

Állampolgárság

magyar

Születési dátum

1966. július 08.

Neme

Férfi

Szakmai tapasztalat
Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

1990 - 2016
Egyetemi docens (2000-)
Oktatás, Kutatás, (Innovációs/szak-) Tanácsadás, Tehetséggondozás,
On-line szolgáltatások fejlesztése, üzemeltetése, projektmenedzsment

A munkáltató neve és címe

Szent István Egyetem
Páter K. utca 1, 2100 Gödöllő (Magyarország)
Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás

Tanulmányok
Időtartam

1990 - 1993

Végzettség / képesítés PhD
Főbb tárgyak /gyakorlati képzés mesterséges intelligencia-kutatás, automatizáció, döntéstámogatás, előrejelzés, modellezés,
szimuláció, módszertani fejlesztés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény Justus Liebig Universität
neve és típusa Giessen (Németország)
Országos / nemzetközi besorolás Egyetem
Időtartam

1985 - 1990

Végzettség / képesítés üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő
Főbb tárgyak /gyakorlati képzés akkreditált tanterv szerint
Oktatást / képzést nyújtó intézmény Gödöllői Agrártudományi Egyetem
neve és típusa Páter Károly u 1, 2100 Gödöllő (Magyarország)
Országos / nemzetközi besorolás Egyetem
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Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv

Magyar

Egyéb nyelv(ek)

Szövegértés

Önértékelés
Európai szint (*)

Hallás utáni értés

Beszéd

Olvasás

Írás

Társalgás

Folyamatos beszéd

Német

C2

mesterfokú
nyelvhasználó

C2

mesterfokú
nyelvhasználó

C2

mesterfokú
nyelvhasználó

C2

mesterfokú
nyelvhasználó

C2

mesterfokú
nyelvhasználó

Angol

B1

önálló
nyelvhasználó

B1

önálló
nyelvhasználó

B1

önálló
nyelvhasználó

B1

önálló
nyelvhasználó

B1

önálló
nyelvhasználó

Orosz

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

A1

alapszintű
nyelvhasználó

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák
Szervezési kompetenciák

csapatszellem, külföldi munkák során elsajátított jó alkalmazkodási készség multikulturális környezethez, hatékony
kommunikációs készségek tanfolyamok rendszeres tartása alapján, hazai és nemzetközi ALUMNI-aktivitások,
TDK/szakdolgozat/diploma-konzultációk
ügyvezetés (CREW-PA Kft.)
tanszékvezetés, kutatócsoport-vezetés (My-X team), PhD/TDK-klubok vezetése, PhD-témavezetés,
nemzetközi partnerkapcsolati felelős (Giessen-Gödöllő),
EEIG/EVIW-szervezés, innovációs folyamatok koordinálása

Műszaki készségek és kompetenciák

hazai és nemzetközi projektek minőségbiztosítása, innovációs díjhoz vezető módszertani fejlesztés (2012 ITBN,
2014 HUNINNO), rendszerfejlesztés (pl. SOAP-alapú adatáramlás), szoftverfejlesztés exportra

Számítógép-felhasználói készségek és
kompetenciák

windows, linux, open/ms-office, visual basic, javascript, php, html, multimédia, sql, wiki, olap, pivot, moodle, wink
online szakértői rendszerek, online szimulátorok, online elemző eszközök, online könyvtárak, hírcsatornák
animáció- és videó-alapú e-learning tananyagok fejlesztése

Művészi készségek és kompetenciák
Egyéb készségek és kompetenciák

Járművezetői engedélyek

több nyelven tudományos online újságírás/interjúk, alapító, felelős szerkesztő: miau.gau.hu 1998-2016, oktatási
célú CD/DVD/könyv-kiadás, Observer által is feldolgozott RSS
oknyomozó, fogyasztóvédő, civil jogvédő tevékenység (pl. jogállami, felsőoktatási minőségbiztosítás)
online szolgáltatások módszertani fejlesztése, oktatás-módszertani innovációk, széleskörű információbróker és
adatbányászati ismeretek
A (motorkerékpár), B (személygépkocsi), F (traktor), 1987-

Kiegészítő információk Publikációk: MTMT, ill. doktori.hu, ill. http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=pitlik
Citációk követése: MTMT, ill. http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3
Korábbi tagságok szakmai szervezetekben:
1994-2008 GIL tag
1995-2010 NJSZT tag
1999-2002 MAGISZ titkár
Aktuális közéleti tevékenység:
2011- KMRIÜ-INNOREG elnökségi tag
2013-2015 Szakszervezeti tag
2013- NIH Mentor
2013-2015 HHF alapítványi háttérszakértő
2013- DUE nemzetközi újságíró igazolvány
Innováció kompetenciák:
2000- KFI cégek közös alapítása (InnoHow - megszűnt, InnoSpin, Signtrack), működtetése
1997- licence-értékesítések saját know-how-ra alapozva
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