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Születési hely, idő: Kiskunhalas, 1975.07.20
Lakcím: 1196 Budapest, Nagykőrösi út 44
Állampolgárság: magyar
Családi állapot: férjezett, 1 fiúgyermek édesanyja
Elérhetőség: +36205291143, agnes.nagy.decse@gmail.com

Iskolai végzettségek:





2008: Foglalkoztatás szervező (AVKF, Vác)
2007: Családi napközi működtetője (Fehér Kereszt Alapítvány)
1999: Egészségügyi közgazdasági menedzser szakokleveles gyógyszerész (JATE,
Szeged)
1998: Gyógyszerész (SZOTE, Szeged)

Gyermekjóléti alapellátásban szerzett tapasztalat:



2007-jelenleg is: családi napközi hálózat fenntartása (Csodacsalád Egyesület)
o családi napközi hálózat fenntartói feladatok ellátása
2011-2012: Családi napközi szakértő (NCSSZI)
o szakmai programok jóváhagyása
o családi napközik szakértői ellenőrzése
o Módszertani Útmutató kidolgozásában aktív részvétel

Oktatásban, felnőttképzésben, minőségbiztosításban szerzett
szakmai tapasztalatok:






2009 – jelenleg is: családi napközit működtetője tanfolyam (Csodacsalád
Egyesület)
o Oktatási tematika, tananyag kidolgozása, szervezése
o Felnőttképzési engedélyek megszerzése
o Családi napközi működtetői tanfolyamok szervezése, tartása, felügyelete
országszerte
o FAT akkreditáció
o Ellenőrzés
o Minőségbiztosítás
o Önálló oktatói munka
2008 - jelenleg is: egyetemi óraadó tevékenység (SZTE, GTK, Közgazdasági
Doktori Iskola)
o Kollokvium tartása
o Oktatott tantárgy: Az üzleti élet pszichológiája
2005-2007: egyetemi óraadói tevékenység (SZTE, GTK, közgazdász képzés)
o Önálló oktatói munka
o Kollokvium tartása (2 kredites tantárgy)
o Oktatott tantárgy: Az üzleti élet pszichológiája
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2000-2002: kozmetikus oktatásban részvétel (Garbai Sándor Szakiskola,
Kiskunhalas)
o Önálló oktatói munka
o Oktatott tantárgyak: anyagismeret, laborgyakorlat, etika, munkavédelem

Tudományos tevékenység:


PhD fokozat megszerzése folyamatban: SZTE, Gazdaságtudományi Kar,
Gazdaságpszichológia szakirány
o jelenlegi állapot: fokozatszerzés előtt
o Téma: A munkahelyi családi napközi direkt és indirekt munkahelyteremtő
szerepe

Önkéntes tevékenység (társadalmi aktivitás):




Csodacsalád Egyesület elnöke
Népesedési Kerekasztal tagja
Emberi Jogi Kerekasztal tagja

Egyéni készségek, kompetenciák:
 Nyelvismeret:
o
o
o
o

angol: alapfok (középfokú nyelvvizsga megszerzése folyamatban)
német: középfok (C típusú nyelvvizsga)
orosz: alapfok
latin:alapfok

 Társas készségek, kompetenciák:
o
o
o
o
o
o

jó kapcsolatteremtő képesség
kiemelkedő munkabírás
optimizmus, pozitív életszemlélet
családközpontúság
csapatmunkában tapasztalat, gyakorlat
vezetői gyakorlat

 Szervezési készségek és kompetenciák, elvégzett tréningek:
o asszertivitás tréningek
o tárgyalástechnika tréningek
o csapatépítő tréningek
o prezentációs tréningek
Tréningek anyagai:
o performance frontier
o tárgyalástechnika tréningek
o asszertivitás és konfliktuskezelés tréningek
o prezentációs technika tréningek

 Számítógép felhasználói készségek és kompetenciák:
o Word, Excell, PowerPoint, Prezi
o internet felhasználói szint
Budapest, 2013. május 3.
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