
 

Végzettségek, tudományos fokozatok 
Felsőfokú végzettségek 

 2006.Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Kommunikáció szakos bölcsész 
 2005.Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Német nyelv és irodalom szakos 

bölcsész és tanár 
 

Egyéb 
 

 Sportoktatói fokozat:  OKJ: tenisz 1998, sí 2012 
 

Szakmai életút 

Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások 

 1996 – 2012  OKJ tenisz oktatói tanfolyam központi tábor: 
oktatásszervező, tanár 

 oktatott tanegység: Sportági szakelmélet 
 

 2003 – 2007  Magyar Iparkamara Rekreációs szakemberképzés: 
óraadó tanár 

 oktatott tantárgyak: Labdás- golyós játékok, Tenisz 
 

 2005 – 2008   Magántanár  
 oktatott tantárgyak: Német nyelv és irodalom 

 
 2006 – 2010  Harsányi Főiskola (MIOK): óraadó tanár 
 oktatott tantárgyak: Kommunikáció, Kommunikációs képességfejlesztés, 

Turisztikai animáció   
 

 2006 – 2022  Budai Sportoktató Akadémia: oktatásszervező 
 

 2010 – 2022  Perfekt Zrt.: óraadó tanár  

Szilágyiné Gáldi Bernadett 
 Mesteroktató 
 Sportmenedzsment Tanszék 
 1978.12.12. 



 

 oktatott tanegységek: Pedagógia, Pszichológia és Kommunikáció modul: 
Kommunikáció, Kommunikáció a sportban 
 

 2015 – 2017   Club-Life Bt.: oktatásszervező, képzésvezető  
 

 2014 – 2022  Testnevelési Egyetem: óraadó tanár  
 
 

Nyelvismeret 

nyelv beszédkészség íráskészség olvasáskészség médiaszereplést 
vállal-e rajta? 

német felsőfok felsőfok felsőfok igen 

angol alapfok alapfok alapfok nem 

Kutatás, szakértői tevékenység 
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök 

 BA, MA, BSC, MSC és Osztatlan szakokon: Retorika, Kommunikáció, 
Alkalmazott kommunikáció, Szakkommunikáció elmélete és gyakorlata, 
Szakkommunikáció és tanácsadás I-II., Kommunikációs 
készségfejlesztés, Kommunikáció a gyógytestnevelésben, Prezentációs 
alapismeretek 
 

 Felsőfokú szakirányú továbbképzésekben: Kommunikációs ismeretek és 
készségek (Sportmédia FSZT), Kommunikáció (Nemzetközi 
Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia), Sportoktatói kommunikáció 
(Inkluzív sportedző FSZT),  Kommunikáció és PR 
(Létesítményüzemeltető FSZT) Kommunikáció és PR 
(Rendezvényszervező – Sportbiztonság FSZT) 
 

 Testnevelési Egyetem és az MKOSZ közös edzőtovábbképzésében: 
Kommunikációs készségfejlesztés  
 

 egyéb oktatással összefüggő tevékenységek: tantárgyi tematikák 
kidolgozása, tananyagfejlesztés,  szakdolgozati témavezetés, bírálói 
tevékenység, mentorálás 
 

Tudományterület és tudományág 



 

 Kommunikáció 
 Kommunikációs készégfejlesztés 

Jelenlegi kutatási témák 

 Felsőfokú szakképzésben az általános kommunikáció és a gyakorlati 
kommunikáció tárgyak oktatási anyagának kidolgozása és oktatása, 
továbbá egy széles körben, de elsősorban a sportszakmai képzésekben 
használható, gyakorlatorientált szöveggyűjtemény (jegyzet) elkészítése. 
 

Elérhetőségek 

Társadalomtudományi Tanszék 

 Épület: K 
 Szobaszám: 314 
 Telefonszám(ok): 06 30 399 70 31 
 E-mail cím: galdi.bernadett@tf.hu 

 


