
 

Végzettségek, tudományos fokozatok 
Felsőfokú végzettségek 

 Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga 
 Pedagógia szakos középiskolai tanár 
 Mérnök 

Tudományos fokozatok, címek 

 2005 - PhD Neveléstudomány 

Szakmai életút 

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások 

 2016 – Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Pedagógia 
Tanszék, Tanszékvezető egyetemi docens 

 2013 – 2016: Károli Gáspár Református Egyetem, BTK, Tanárképző Intézet, 
egyetemi docens 

 2006 - BME GTK, Műszaki Pedagógia Tanszék, Közoktatási vezető 
pedagógus szakvizsga, konzulens 

 1999 – 2013: Eötvös Loránd Tudományegyetem, PPK, egyetemi adjunktus 
 1997 – 1999: Kollégiumi nevelőtanár, Varga Márton Kertészeti és 

Földmérési Szakközépiskola 

Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások) 

 Etikai Bizottság - tag 

Fontosabb tanulmányutak, kiküldetések 

 Szlovákia, Comenius Egyetem, Pozsony 
 Ausztria, Burgenlandi Pedagógiai Főiskola, Eisenstadt 
 Németország, Bildungszentrum des Handels, Dortmund 
 Finnország, Helsinki Egyetem, Helsinki 
 Anglia, CU Scarborough, Scarborough 

Díjak, címek, kitüntetések 

Dr. Borosán Lívia 
 Egyetemi docens 
 Pedagógia Tanszék 
 Tanszékvezető 
 1973 



 

 Takács Etel Pedagógiai Alapítvány kutatói díj, 1998 
 Belügyminiszteri elismerés a bűnmegelőzési képzés szakmai 

támogatásáért   

Nyelvismeret 

nyelv beszédkészség íráskészség olvasáskészség 
médiaszereplést 

vállal-e rajta? 

Angol közép közép közép igen 

Német közép közép közép igen 

Kutatás, szakértői tevékenység 
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök 

 Neveléselmélet 
 Didaktika 
 Differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák a gyakorlatban 
 Vezetéselmélet, szervezetelmélet 

Tudományterület és tudományág 

 Bölcsészettudományok 
 Nevelés- és sporttudományok 
 Neveléselmélet 

Jelenlegi kutatási témák 

 Fekete pedagógia a sportban (Borosán-Budainé-Cserny_Hamar-Soós) 
 Labdarúgó Akadémiák alkalmazott pedagógiája - sportolók és edzők 

válaszainak metszetében (Borosán-Budainé-Prukner) 
 Élmény vagy csalódás? - MTSE hallgatók pedagógiai élményeinek 

neveléstudományi és jogi elemzése (Borosán-Budainé-Cserny) 
 Komplex képességfejlesztő és mozgatórendszeri prevenciós program 

megvalósítása óvodákban (Borosán-Rácz) 

Korábbi kutatási témák 

 Általános iskolai korosztály pályaválasztási szokásainak vizsgálata - 
pályaorientáció 

 A testi és lelki egészségre nevelés az intézmények tanórai és tanórán kívüli 
szabadidős tevékenységeiben 

 Testnevelő tanárok szerepe és feladatai a 21. században 
 Bal – A – Vis – X módszer felhasználási lehetőségei az oktatásban; 
 Tanári MA-ra jelentkezők motivációs leveleinek elemzése 



 

Fontosabb kutatások 

 Személyiségértelmezések a reformpedagógiákban 
 A sportpedagógiai szakmódszertani kérdései 
 Szociális kompetenciák/szociális életképesség fejlesztésének 

lehetőségei 
 Szabadidő-pedagógia 
 Értéktudatos pedagógia 
 Személyiségfejlesztő, felzárkóztató program-modell 

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben 

 Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag 
 Országos Doktori Tanács, tag 
 Tanárképzők Szövetsége, tag 
 Magyar Pedagógiai Társaság, tag 
 Magyar Biológiai Társaság Mozgás- Viselkedés és Sejtbiológiai 

Szakosztálya, tag 
 Zaláért Egyesület, tag 
 Humanitas Zala Alapítvány, tag 

Szakértői tanácsadási tevékenységek 

 A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – 
szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejelsztő tréner 

 Közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása a középiskolában 
tanácsadó; 

 Programminősítési szakértő; 
 Iskolapszichológia programbizonyítvány 

Publikációk 
 A Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) található publikációim 

https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=
publishedYear,desc&cond=authors;eq;10031979 

Elérhetőségek 

Egyetemi tartózkodási hely 

 Épület: K1 
 Szobaszám: A207 
 Telefonszám(ok): +36-1-487-9299 
 E-mail cím: borosan.livia@tf.hu 

Egyéb szakmai profilok 

 MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10031979 


