SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Diebel Andrea
I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS
megnevezés
évszám
történelem-földrajz szakos középiskolai 1994
tanár
Szociológus
1997

kibocsátó intézmény
Kossuth Lajos Tudományegyetem
Kossuth Lajos Tudományegyetem

II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG
A) oktatott kurzusok
2008/2009 tanév:
A DE BTK Szociológia és Szociálpolitika Tanszéken, osztatlan képzés keretében, V.
éves szociálpolitika szakos hallgatók számára, a 2008/2009 –es tanév II félévében 2X2
óra/hét időkeretben „Munkavállalási tréning” c. tárgy oktatása.
2010/11 –es tanév:
Srsz. Tantárgy neve

Tanulói csoport évf. szak

1.
2.
3.
4.

Szociális munka gyakorlat I.(Intézménylátogatás)
Szociális munka egyénekkel és családokkal I.
Projektmenedzsment I.
Szakmai készségfejlesztés I.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szociális munka egyénekkel és családokkal II.
Projektmenedzsment II.
Fejlesztési stratégiák, szociális projektek
Fejlesztési stratégiák, szociális projektek
Munkavállalási tréning
Munkavállalási tréning

Szociális munka BA I. évf. nappali
Szociális munka BA II. évf. levelező
Szociológia BA III. évf. levelező
Szociális munka BA I. évf. nappali
3 csoportban
Szociális munka BA II. évf. levelező
Szociológia BA III. évf. levelező
Szociálpolitika MA I. évf. nappali
Szociálpolitika MA I. évf. levelező
Szociológia III. évf. nappali
Szociológia III. évf. levelező

B) oktatásszervezői tevékenység
(i)

témavezetés

szakdolgozati
OTDK
PhD
egyéb:
(ii)

(sikeresen) lezárult
----

folyamatban lévő

egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK
koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.):
• terepgyakorlatok szervezése
• önkéntes és gyakornoki munka szervezése
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•

tanszéki e-mail-es hírportál működtetése: állás-közvetítés,
rendezvényekről, ösztöndíj-lehetőségekről információk küldése

szakmai

III. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
A) főbb kutatási területek:
Foglalkoztatási célú civil szervezetek szerepe a munkaerőpiaci esélyegyenlőség növelésében.
Modernizáció és Innováció az álláskeresés közösségi módszereiben. Foglalkoztatás és
munkanélküliség területi aspektusai. A tartós munkanélküliség hatásai.
B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)
megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

C) főbb publikációs adatok
I. Könyv
Magyarországon magyarul – 1
IV. Könyvfejezet
Magyarországon magyarul – 3
V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány
Magyarországon magyarul – 1
VI. Gyűjteményes kötetben,
Magyarországon magyarul : - 4

konferenciakiadványban

megjelent

tanulmány,

VIII. Egyéb publikációk: -3

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel
téma

időszak adományozó intézmény
szerep
- MTA
Regionális akadémiai ösztöndíjas,
Kutatások
Központja tudományos
segédmunkatárs,
Debreceni Csoportja

Foglalkoztatás
és 1995
munkanélküliség
1998
területi aspektusai. A

tartós munkanélküliség
hatásai.

E) a tudományos közéletben való részvétel
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F) egyéb tudományos tevékenység
IV. EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG
• vezetői és egyéb megbízatások:
a. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten
b. más intézménynél Magyarországon
• Freedom Közösségi ház (Debrecen) – stratégiai vezető
c. külföldön
V. KITÜNTETÉSEK, SZAKMAI ELISMERÉSEK
• pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.
Megnevezés

évszám

VI. EGYÉB SZAKMAI JELLEGŰ INFORMÁCIÓK, ADATOK
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kibocsátó intézmény

