A közelmúltban indult tudományos sorozatunkban kutatók és hallgatók, gazdasági szereplők mutatkoznak
be, ismertetik eredményeiket, tudományos előmenetelüket.
Ez alkalommal a főiskola rektorjelöltjei – ki egyes szám első, ki egyes szám harmadik személyben megfogalmazva – adnak számot tudományos eredményeikről, bemutatják szakmai előmenetelük mérföldköveit és
röviden beszámolnak a kutatási- és tudományos területekhez köthető elképzeléseikről és terveikről, rektori
programjuk alapfilozófiájáról.
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Történész-politológusként azért döntöttem úgy,
hogy megpályázom az Eszterházy Károly Főiskola
rektori posztját, mert az intézmény fejlődésének
olyan szakaszába érkezett, amikor minden korábbinál nagyobb összefogásra, innovációra van szükség,
s olyan „intelligens megoldásokra”, amelyek egyszerre alkalmasak a válságkezelésre és a fejlesztési
elképzelések megvalósítására.
Nagyon szeretek tanítani, számomra a hallgató jelenti munkám értelmét és igazi eredményét. Az élet
nagy ajándékának tartom azt a lehetőséget – és ez
máig büszkeséggel tölt el –, hogy 1987-től a Főiskolán taníthatok. Korábban a Történettudományi Intézetben, majd a Politológia Tanszéken dolgoztam,
melyet létrejöttétől (2001-től) vezetek. A képzési
kínálat bővítése érdekében akkreditáltuk a Nemzetközi tanulmányok (BA és MA) szakot magyar és
angol nyelven, valamint az Ember és társadalomismereti tanár (MA) szakot.
1995 – 2010- között a Századvég Politikai Iskola Egri
Tagozatának igazgatója voltam. Jelenleg a 2007ben alapított Agria Universitas Egyesület és az Agria
Közéleti Akadémia elnökeként is dolgozom.
1998-2010 a Heves Megyei Területi Választási Bizottság választott tagja, 2006-2010 alelnöke voltam.
2008-2010 az American University (USA, Washington DC) Demokrácia – és Választáskutatási Központjának kutatójaként dolgoztam, ugyanekkor elláttam
a Közép-és Kelet-Európai választási Megfigyelők
Szövetségének (ACEEEO) amerikai képviseletét is.
Mind a Politológia Tanszék élén, mind pedig az
Agria Universitas Egyesület elnökeként számos hazai és nemzetközi projekt szakmai vezetője voltam.
Nemzetközi kutatást irányítottam 2010-2011-ben,
2007 óta tehetségfejlesztő programokat tartottam
az EKF hallgatói, valamint a középiskolás diákok számára esélyegyenlőség témakörben. Szakmai irányításommal rendezzük meg az országos Junior Expo-t
2010-től kezdve, minden évben, amely a fiatal vállalkozók bemutatkozását teszi lehetővé.
Pályázatomban kiemeltem, hogy a Főiskola számára természetes partnernek tekintem Eger Városát, az
Észak-magyarországi régió megyéit, önkormányzatait, valamint a régióban működő cégeket, civil szer-

vezeteket is. Célom, hogy az intézmény megtalálja a
lehető legtöbb együttműködési lehetőséget mind
a várossal, mind a megyékkel, hiszen számos területen kínálkozik gyümölcsöző, mindkét fél számára
hasznos együttműködés.
Érdemes lesz megfogalmaznunk az Eszterházy Károly Főiskola külkapcsolati preferenciáit. Kiemelten
fontosak az európai kapcsolódásaink, azon belül is
a Visegrádi Négyek országaival kiépítendő kapcsolatok. Ugyanakkor Eger kedvelt partnere a Közel-,
és Távol-keleti térségnek. Képzési profiljaink bővítésével, angol nyelvű képzések indításával az oktatás
területén is jelentős új piacot szerezhet intézményünk.
A sikeres nemzetközi együttműködések azt bizonyítják, hogy az eredményes, jól működő nemzetközi kapcsolatok az intézményfejlesztés dinamizáló
tényezői lehetnek.

Egerben születtem, általános iskolai tanulmányaimat az Eszterházy Károly Főiskola jogelődje, a Ho
Si Minh Tanárképző Főiskola 2. számú gyakorló
általános iskolájában végeztem egy kísérleti matematika-zene tagozatos osztályban. Általános
iskolai éveim alatt hat évig zongoráztam. A következőkben az egri Gárdonyi Géza Gimnáziumban
tanultam matematika-fizika tagozaton.
Egyetemi tanulmányaimat a Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytattam, nem meglepő
módon, matematika-fizika szakon. Kiváló tanárok
egész sora tanított az egyetemen, szívesen emlékszem kedves oktatóimra: Dr. Arató Mátyás, Dr.
Daróczy Zoltán és Dr. Győry Kálmán professzorokra, akik mint példaképek formálták gondolkodásomat tanításról és tudományról. Az egyetemen
kiváló tanulmányi eredményem elismeréseként
Népköztársasági ösztöndíjban részesültem és je-
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habilitált főiskolai tanár
les diplomával végeztem. Az egyetem után a régi
középiskolámat választottam, egy évig a Gárdonyi Géza Gimnáziumban tanítottam, majd 1986ban az egri főiskolán folytattam a tanári pályám.
1993-ban megkezdem PhD tanulmányaimat a
Kossuth Lajos Tudományegyetem először induló
Matematika PhD. programjában.
A világszerte elismert debreceni számelméleti
iskolában tanulhattam és mindemellett egy nagyon jó, segítő közegbe csöppentem. 1997-ben
védtem meg doktori értekezésem „summa cum
laude” minősítéssel.
Érdeklődésem központjában ma is a
számelmélet van, oktatni leginkább a
matematikai analízishez kapcsolódó
tárgyakat szeretem.
A Debreceni Egyetemen 2011-ben,
Balansz számok általánosításai címmel
védtem meg habilitációs értekezésemet.
Vezető munkám mellett mindvégig
tanár maradtam, szeretem ennek a pályának minden aspektusát. A hallgatók
mindennapjai, életük a főiskolán, testi
és lelki egészségük, tudásuk és problémáik a legfontosabb vezetők abban,
hogy merre is mozduljon a Főiskola,
egyebek mellett ezeket tarom majd
szem előtt, amennyiben a vezetője
leszek. Innovatív ötletek, figyelem és
közös gondolkodás a munkamódszerek, ezekben hiszek. A tanárképzés az
a fő út, amely mentén haladni kellene,
elképzelésem szerint ez a jövőben egy
olyan lehetséges kitörési pont, amely
akár egész Európában is ismertté tehet bennünket. Fontos, hogy nagyra
nyithassuk a kapuinkat, alkotó módon
megérkezzünk Egerbe és a régióba.
A kapcsolat egyik oldala a tanárképzés kell, hogy legyen, a másik pedig
a cégekkel, önkormányzatokkal való
együttgondolkodás a régió felemelése
érdekében.

Dr. Kiss Attila
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Dr. Kiss Attila 1971-ben született, Egerben. 1994ben szerzett kiváló minősítésű vegyész diplomát
a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen,
ahol 1997-ben summa cum laude minősítéssel doktorált. Angol-magyar szakfordítói diplomával, illetve
angol nyelvből felsőfokú, míg német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Több hónapos
Németországi, illetve hollandiai egyetemi
kutatómunkák révén bővítette analitikai kémiai és biokémiai ismereteit.
1997 augusztusától áll az egri Eszterházy Károly Főiskola alkalmazásában, ahol jelenleg,
az Egerfood Regionális Tudásközpont főigazgatói, valamint az Élelmiszertudományi
Intézet igazgatói teendőit látja el. Az előbbi
szervezet önfenntartó módon, saját bevételekből működik, 32 fős személyzettel.
Kutatómunkája bioaktív komponensek vizsgálatára, innovatív analitikai és élelmiszertechnológiai eljárások kidolgozására, illetve
funkcionális élelmiszerek kifejlesztésére irányul. Habilitációs értekezését a Debreceni
Egyetem Természettudományi és Mérnöki
Karán védte meg sikeresen.
Kutatásai eddigi eredményeit 64 angol nyelvű, impakt faktorral is rendelkező, referált
nemzetközi folyóiratban megjelent publikációban, illetve több hazai fórumon és 108
nemzetközi konferencia előadás és poszter
formájában mutatta be. Oktatási tevékenységei (biokémia, élelmiszerkémia és környezeti
kémia tárgyak) során hét különböző általa
írt főiskolai jegyzet szakmai anyagaira is támaszkodhat.
13 külföldi tanulmányúton vett részt. Felkért
előadóként 19 nemzetközi konferencián tartott angol nyelvű szóbeli előadást.
Az általa kidolgozott 9 termékszabadalom is
jelzi, hogy a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazására törekszik. Ennek elősegítésére 33 tagú ipari klasztert szervezett és
működtet.

Rektori programjának alapja a hagyományok és a
gazdasági-társadalmi igényekhez való alkalmazkodás megfelelő arányának kialakítása, mivel ez az
intézmény létének kulcsa. Egy olyan szellemi műhellyé kell válni, ahol a tradíciók mellett figyelnek
a hazai és európai prioritásokra, a fenntarthatóságra. Gyakorlatorientált, modern, a piac által elvárt
képzésekkel, és célirányos kutatási-innovációs tevékenységekkel az Eszterházy Károly Főiskola továbbra is meghatározó intézménye lehet a magyar
felsőoktatásnak a tanárképzés és az alkalmazott kutatások fellegváraként.

A melléklet a Tudományos eredmények disszeminációja
az Eszterházy Károly Főiskolán című
TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0050 pályázat
keretein belül készült.

