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Europass  
Önéletrajz  

 
  

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Hámori Ágnes 

E-mail(ek) agnes.hamori@freemail.hu 
  

  

  

  

 Munkakör / 

foglalkozási terület 

tudományos munkatárs / kutató 

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam  2009 –   

 

Foglalkozás / beosztás 
 

 tudományos munkatárs 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

kutatási téma: többnyelvűség, gyermekkori kétnyelvűség, nyelvi  

szocializáció, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet, pragmatika 

romani nyelvhasználat, magyar jelnyelv, nyelvi kisebbségek, 

oktatásmódszertan  

Tudományos projektekben, egyetemi és phD-oktatásban való részvétel 

 

A munkáltató neve és címe  MTA Nyelvtudományi Intézet 

 Többnyelvűségi Kutatóközpont 

 1068 Budapest, Benczúr u. 33. 

 

Időtartam 

  

2014 – 2016   

Foglalkozás / beosztás 
 

 szakmaivezető-helyettes 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

 projektszervezési és tudományos kutatói munkák koordinálása és végzése 

a TÁMOP-5.4.6/B-13/1 sz. „JelEsély” c. projektben a magyarországi siket 

közösség nyelvhasználata és a magyar jelnyelv szociolingvisztikai 

kutatásával kapcsolatban 

   

A munkáltató neve és címe 
 
 
 

 MTA Nyelvtudományi Intézet 

 Többnyelvűségi Kutatóközpont 

 1068 Budapest, Benczúr u. 33. 
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Időtartam 
 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

 

Tanulmányok 
 

 

Időtartam 

 
1995 ─ 2003 

 
műfordítások német nyelvről 

 

 

 

 

 

 

2002 – 2010 

Végzettség / képesítés  Ph.D. fokozat (minősítése: summa cum laude) 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

 magyar nyelvészet doktori program 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 Bölcsészettudományi Kar 

 Nyelvtudományi Doktori Iskola 

 

Időtartam 

 

Végzettség / képesítés 

 

 

 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

 

Időtartam 

 

Végzettség / képesítés  
 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

Időtartam 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

  

 1990 – 2000 

  

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 

német nyelv és irodalom szakos tanár 

 

 magyar, német és latin nyelv és irodalom szakok, tanárszak, 

 német-magyar műfordító szakképzés 

 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 Bölcsészettudományi Kar (magyar és latin szak) 

Tanárképző Főiskolai Kar (német szak) 

 

1998 

 

 "Zertifikat für ausländische Germanistikstudierende" 

 

 Berlin, Humboldt Universität 

 

 

 1992-1994, 1996   

 

 Bécs, Universität Wien 

 
 

 
  

 
Egyéni készségek és 

kompetenciák 

 

  

 

Anyanyelv(ek) 

 

magyar 
  

 
Egyéb nyelv(ek) 

 
német, latin, angol, orosz, romani (lovári), ógörög, francia 
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