
Szakmai önéletrajz 

Név Szirbik Gabriella 

Születési év 1971. 

Végzettség 

szociológia szakos bölcsész, Miskolci Egyetem, 1996. 

okleveles, ember és társadalom műveltségterületi tanár, Miskolci 

Egyetem, 2014. 

Szakképzettség szociológus, társadalomismeret középiskolai tanár 

Jelenlegi munkahely, 

munkakör: 

Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok 

Intézete, mestertanár 

Eddigi oktatói 

tevékenység (oktatott 

tárgyak felsorolása, 

oktatásban töltött idő): 

 Oktatásban töltött idő: 25 év 

 1996-2008.:  SZTE ETSZK, Szociális Munka és 

Szociálpolitika Tanszék, Szeged: mai magyar 

szociálpolitika, szegénység, tanulásmódszertan 

 2006-2008.: BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék: 

bevezetés a szociológiába, oktatásszociológia blended 

learning kurzusvezetés 

 2009-: Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott 

Társadalomtudományok Intézete: oktatásszociológia, 

szociológia módszertan, szociális intervenció szakterületei, 

andragógia, EU szociális dimenziója, jóléti ellátórendszerek 

Mo-n, szegénység, mai magyar szociálpolitika 

Az elmúlt 5 év 

szakmai, tudományos 

(művészeti) 

munkássága (a 

legfontosabb 

maximum 5, az 

oktatott 

tárgy/tárgyak 

szakterületéhez 

tartozó publikáció, 

alkotás felsorolása)         

• 2015. tanulmány („DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex 

iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos 

helyzetűek körében "TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 - 

azonosítószámú projekt, Szociológiai Kutatói Munkacsoport) A 

tanulmány címe: Útkereső iskola. Hátrányos helyzetű tanulókkal 

kapcsolatos tanári attitűdök vizsgálata 

Az eddigi 

tudományos-szakmai 

életmű szempontjából 

legfontosabb 5 

publikáció vagy 

alkotás felsorolása 

(amennyiben az 

előbbiektől 

különböznek) 

 • 2007. jegyzet (oktatási segédanyag JATE PRESS) A jegyzet 

címe: Bevezetés a mai magyar szociálpolitikába Lektorálta Dr. 

Bárány Ferenc prof. emeritus és Ágoston Magdolna főiskolai 

adjunktus 

• 2007. jegyzet (távoktatási tananyag, BME GTK: Felnőttoktatási 

Szakértő Szakirányú Továbbképzési Szak) A jegyzet címe: 

Bevezetés a szociológiába 

• 2010. tanulmány (Szellem és Tudomány. A Miskolci Egyetem 

Szociológiai Intézetének folyóirata 2010/1) A tanulmány címe 

„Ha szegényeink szenvedéseit nem a természet törvényei 

okozzák, hanem a mi intézményeink, nagy a mi bűnünk." Mai 

magyar szociálpolitika az Unió szociálpolitikai erőterében. 



• 2011. tanulmány - társszerző (Oktatás Informatika) A 

tanulmány címe: Bessenyei István – Szirbik Gabriella: 

Hálózatok, társas tudás, konnektivizmus 

• 2012. tanulmány (Infonia Információs Társadalom folyóirat) A 

tanulmány címe: Az információs társadalom árnyékvilágához. 

Az állami gondozottak és a tudástechnológiai kihívás 

 Tudományos/ 

szakmai közéleti 

tevékenység, 

nemzetközi 

kapcsolatok 

bemutatása: 

Szakmai projektekben való részvétel: 

Intézményfejlesztő mentor az EFOP-3.1.5-16-2016-00001: A 

tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények   

támogatása projekt keretében 

TÁMOP 3.3.10-A Projekt: „Továbbtanulást erősítő 

kezdeményezések 

támogatása" 

TÁMOP-3.2.1.A-11/2 Projekt: „Szakmai hálózatépítés, 

szemléletformálás, tapasztalati tanulás a 

minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" 

TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 Projekt: „DIGITÁLIS 

ÚTONÚTFÉLEN. 

„Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás 

hátrányos helyzetűek 

körében” 

A TÁMOP– 4.1.2-08/1/B Projekt: "Pedagógusképzést segítő 

szolgáltató és kutatóhálózatok 

kialakítása" 

Szociális koordinátori tevékenység a TÁMOP 5.2.3-A 

projektben – „Kistérségi gyerekesély program 

Szikszó Kistérségben” 

 

Tagságok: 

 Magyarországi moodle közösség (www.moodlemoot.hu)  

 Első magyar hálózati tanulás - projekttagság  

 Szociális Képzések Módszertani Hírlevél  

 Háló. A szociális munka szakmai közéleti lapja  

 Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat  

 Miskolci Kortárs Művészeti Alapítvány - alapító tag, titkár,       

pályázatíró (Grund Pinceszínház,  Miskolc) 

 

Díjak: 

 Bölcsészkari Emlékérem (Miskolci Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar, 2018.)  

 

 

 
 

 

Miskolc, 2021.08.22.  


