
Az oktató személyi-szakmai adatai 

Név: Vattamány Szabolcs Születési év: 1968 

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus, okl. matematika-fizika szakos tanár, KLTE, 1993, 1996 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 
aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!  
 

Nyíregyházi Főiskola, TTIK, Mat.és Inf. Int. – Főiskolai docens 

Tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében 
foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA, stb.) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés 
címe is!)  
Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr.  habil”  cím,  MTA  doktora  cím  (DSc);  MTA  
tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek 

PhD (matematika) 2005 

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori 
ösztöndíj, stb. és juttatásának időpontja 

- 

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, 
külföldi intézményben, stb.) 

geometria, lineáris algebra, differenciálgeometria, 7 év 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei  
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Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása: 
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