Szakmai önéletrajz
A Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-földrajz szakán szereztem 1989ben tanári diplomát, melynek min sítése kiváló. 1989-t l 1994-ig a Debreceni
Református Kollégium Gimnáziumában tanítottam földrajzot és biológiát.
1994-ben jelentkeztem a KLTE Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszéke által
meghirdetett doktori programra levelez s hallgatóként, melyet az 1996/97-es tanévben
fejeztem be. 1994 szeptemberét l tanársegédként, 2000. júliusa óta pedig
adjunktusként dolgozom a tanszéken. Bekapcsolódtam az itt folyó oktató és
tudományos kutatómunkába, több tudományos jelentés, környezetvédelmi program és
környezeti hatásvizsgálat elkészítésében vettem részt.
Általános környezetvédelem és a regionális környezetvédelem el adásokat
tartok, emellett regionális természetföldrajzi szemináriumokat, talajtani és
talajföldrajzi gyakorlatokat is vezetek földrajz szakos, szakgeográfus és környezettan
szakos hallgatóknak. 2001. szeptemberét l a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem Földrajz Karán környezetföldrajz el adásokat is tartok.
1994-1998 között témavezet je voltam az F 017153 nyilvántartási számú
OTKA pályázatnak, melyben a talaj és a növényzet ólom ill. kadmium szennyez dését
vizsgálatuk egy városi és egy falusi mintaterületen. 1999-2002 között az F 029820
nyilvántartási számú OTKA pályázatot vezettem, melynek címe: Tájterhelhet ségi
vizsgálatok egy bükkaljai és egy hegyközi mintaterületen. Jelenleg a T 042635
nyilvántartási számú OTKA pályázatot vezetem, melynek témája: Pontszer szennyez
források tájra gyakorolt hatásának vizsgálata.
1995 májusában elvégeztem a Roskildei Egyetem Tájökológiai Ph.D. kurzusát
Dániában. 1996 márc. 30.- ápr. 5. között részt vettem a "Pan-Europian Master
Programme in Environmental Management" cím TEMPUS kurzuson az amszterdami
egyetemen.
1996. november 30-án eredményes vizsgát tettem a Tananyagfejlesztés és -írás a
távoktatásban cím kurzuson, melyet a PHARE Multi Country és az IDEAL project
támogatott. Az IDEAL project keretében 1996-ban és 1998-ban Hollandiában és
Belgiumban részt vettem egy-egy két hetes távoktatási tananyagfejleszt kurzuson.
1998 jan. 31. és márc. 17. között részt vettem egy TEMPUS tanulmányúton Angliában
a Nottingham Trent University földrajzi tanszékén.
1998 júniusában szereztem kitüntetéses oklevelet az angol-magyar földrajz
szakfordító szakon.
Ph.D. disszertációmat, melynek címe: „Talajok és növények nehézfémtartalmának földrajzi vizsgálata egy bükkaljai mintaterületen” 1999. június 29-én
summa cum laude min sítéssel védtem meg.
2002-ben elnyertem a Bolyai János kutatási ösztöndíjat három évre.
Eddig 35 publikációm jelent meg, ebb l 11 angol nyelven. Kutatási
eredményeimr l három magyar, illetve nyolc nemzetközi konferencián adtam számot.
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