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Név  dr. Vámosi Tamás 

Születési év 1975 

Végzettség egyetemi diploma 

Szakképzettség okleveles humán szervező, 1999, JPTE 

okleveles andragógus, 2008, PTE 

Jelenlegi munkahely, 

munkakör: 
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Tudományos fokozat 

(a tudományág 

megjelölésével PhD, 

CSc DLA): 

Ph. D, földtudományok (2006), Pécsi Tudományegyetem 

Tudományos / 

művészeti / akadémiai 

tagság (MTA tagság); 

MTA doktora (DSc); 

“dr habil” cím: 

dr. habil., neveléstudományok (2015), Debreceni Egyetem 

A Széchenyi professzori 

ösztöndíj, Széchenyi 

István Ösztöndíj, vagy 

Békéssy György 

Posztdoktori Ösztöndíj 

juttatásának időpontja 

- 

Eddigi oktatói 

tevékenység (oktatott 

tárgyak felsorolása, 

oktatásban töltött idő): 

2004 óta folyamatos felsőoktatási oktatási tevékenység 

főbb tantárgyak (tartalmukat tekintve): emberi erőforrás menedzsment, felnőttképzési 

menedzsment, szak- és felnőttképzési ismeretek, munkaerőpiaci ismeretek, 

minőségmenedzsment, álláskeresési technikák 

Az eddigi szakmai 

gyakorlat és 

teljesítmény 

bemutatása: 

• több nemzetközi és hazai projektben való részvétel 

• szak- és felnőttképzési témakörű, megyei és regionális szintű stratégiák 

elkészítése 

• OKJ tartalomfejlesztés 

• kamarai szakértői munka, mestervizsgáztatás 

• e-learning tartalomfejlesztés 
Az elmúlt 5 év szakmai, 

tudományos (művészeti) 

munkássága (a 

legfontosabb maximum 

5, az oktatott 

tárgy/tárgyak 

szakterületéhez tartozó 

publikáció, alkotás 

felsorolása); 

VÁMOSI TAMÁS (2021): Önérvényesítés a munkaerőpiacon. Pécsi Tudományegyetem, 

78 p., ISBN: 9789634297413 

GONDA TIBOR – VÁMOSI TAMÁS – AUBERT JUDIT – DÁN ANDREA (2021): Korszerű 

kompetenciák és szakmacsoportok a turizmus és vendéglátásban 

Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 373 p., 

ISBN: 9789634296317 

VÁMOSI TAMÁS (2018): Átmenet a szakképzési rendszerből a munka világába. 

GlobeEdit, Berlin, 2018, 81 p. (ISBN: 978-613-8-24262-8) 

VÁMOSI TAMÁS (2017): A középfokú szakképzésből kikerülő fiatalok potenciális 

munkáltatóinak szakképzési folyamattal és kimenettel kapcsolatos elvárásai és 

részvételi jellemzői. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT, 15. évfolyam, 2017/1-2. szám, pp. 

195-216. 

VÁMOSI TAMÁS (2015): Tanoncból mesterember. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 275 

p., (ISBN 978-963-12-4090-0) 

 
Az eddigi tudományos-

szakmai életmű 

szempontjából 

legfontosabb 5 

publikáció vagy alkotás 

felsorolása (amennyiben 

az előbbiektől 

különböznek) 

 

Tudományos/ szakmai 

közéleti tevékenység, 

nemzetközi 

kapcsolatok 

TUDÁSMENEDZSMENT (PTE) folyóirat szerkesztőbizottsági tag 

EDU környezetpedagógia és szakképzési folyóirat szerkesztőbizottsági tag 

MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottság, tag 

Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési Bizottság, tag 
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bemutatása: Pécs-Baranyai Iparkamara, mestervizsga elnök 

  

 


