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Betölteni kívánt munkakör /
foglalkozási terület
Szakmai tapasztalat felsőoktatásban, kutatásban cselekvően eltöltött 45 év.
A tenyésztésszervezésben eltöltött 30 év.
Tenyésztőszervezetek vezetésében eltöltött 30 év.
Időtartam

2012.01.01- jelenleg is
Foglalkozás / beosztás professor emeritus
Főbb tevékenységek és feladatkörök Az állattenyésztés és a hozzá kapcsolódó társtudományágak oktatási,
kutatási és szaktanácsadási feladatai irányításában részvétel. A tanszéken
folyó oktató-kutató munkába bekapcsolódás, új oktatási-kutatási
programokra javaslattétel, kapcsolat fejlesztése társintézményekkel,
mezőgazdasági vállalkozásokkal, külföldi partnerekkel összhangban.
Graduális képzésben lótenyésztés, lovassportok- lóversenyzés-lóhasználat, ló
tartástechnológia, küllemtan, tenyésztésszervezés, őshonos háziállatok
tenyésztése,
géntartalékvédelem
tárgyak,
PhD
hallgatóknak
állattenyésztéstan részterületeinek oktatása.
Új szak indításának kezdeményezése, kidolgozásában cselekvő részvétel.
Időtartam

1998.07.01 – 2011.12.31.
Foglalkozás / beosztás intézetvezető, egyetemi tanár
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Főbb tevékenységek és feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

Az állattenyésztés és hozzá kapcsolódó társtudományágak oktatási, kutatási
és szaktanácsadási feladatainak irányítása, integrálása, kutatási projektek
vezetése. A tanszéken/intézetben folyó oktató, kutató munka irányítása, új
oktatási-kutatási
programok
kidolgozása,
kapcsolat
fejlesztése
társintézményekkel, mezőgazdasági vállalkozásokkal, külföldi partnerekkel.
„A” típusú tárgyak oktatása: általános állattenyésztés, baromfitenyésztés,
lótenyésztés, őshonos háziállatok tenyésztése, lovassportok-lóversenyzéslóhasználat, tartástechnológia, egyéb gazdasági állatfajok tenyésztése,
küllemtan, géntartalékvédelem, egyéb gazdasági állatfajok takarmányozása
tárgyak, kisállattenyésztés, tartástechnológia
„B” típusú tárgyak oktatása: galambtenyésztés, nyúltenyésztés,
sportlótenyésztés
„C” típusú tárgyak oktatása,
PhD hallgatóknak állattenyésztéstan oktatása.
1987.07.01 – 1998.06.30.
egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes (1991.01.01. – 1994.06.30.),
tanszékvezető (1993.07.01-től)
„A” típusú tárgyak oktatása: általános állattenyésztés, baromfitenyésztés,
lótenyésztés kisállattenyésztés, takarmányozástan, tartástechnológia.
„B” típusú tárgyak oktatása: galambtenyésztés, nyúltenyésztés,
sportlótenyésztés
„C” típusú tárgyak oktatása,
diákkörösök felkészítése TDK konferenciára, lovastúrák vezetése a
hallgatóknak, hallgatói lovaskör vezetése, csoportvezető-, un. patronáló
tanár, „Csukás Zoltán Állattenyésztési Kör” szakmai vezetője, oktatási
dékánhelyettesi, tanszékvezetői feladatok ellátása. A tanszéken folyó
oktatási-kutatási munka irányítása, új oktatási programok kidolgozása. A
Mezőgazdaságtudományi Karon oktatásfejlesztés, a dékánhelyettességgel
járó feladatok ellátása. Szakindítások kezdeményezése, kidolgozása.
1981.09.01.-1987.06.30.
egyetemi adjunktus
„A” típusú tárgyak oktatása: általános állattenyésztés, baromfitenyésztés,
lótenyésztés, takarmányozástan, biometria állattenyésztő szakirányú
hallgatóknak, kisállattenyésztés, tartástechnológia.
„B” típusú tárgyak oktatása: galambtenyésztés, nyúltenyésztés,
sportlótenyésztés
„C” típusú tárgyak oktatása, diákkörösök felkészítése TDK konferenciára,
lovastúrák vezetése a hallgatóknak, hallgatói lovaskör vezetése,
csoportvezető tanár, un. patronáló tanár, „Csukás Zoltán Állattenyésztési
Kör” szakmai vezetője. Az állattenyésztéstan néhány diszciplínájának
tananyagfejlesztése, oktatásmódszertani tanulmányok, új tantárgy
bevezetése, a kutatás eszközrendszerének bővítése.

Időtartam

1978.09.01. – 1981. 08.30.
Foglalkozás / beosztás ösztöndíjas aspiráns
Főbb tevékenységek és feladatkörök A mezőgazdaságtudományok kandidátusa fokozatszerzéshez szükséges
kutatások
végzése,
külföldi
tanulmányutak.
Baromfitenyésztés,
Kisállattenyésztés, Galambtenyésztés, Nyúltenyésztés, Sportlótenyésztés,
Takarmányozástan, Biometriai ismeretek c. tárgyak gyakorlatainak tartása,
takarmánygazdálkodási szakmérnök képzés keretében a baromfi
takarmányozásának oktatása.
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Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök

Időtartam
Foglalkozás / beosztás
Főbb tevékenységek és feladatkörök
A munkáltató neve és címe
Tevékenység típusa, ágazat

1976. 03. 01.-1978. 08. 30.
egyetemi tanársegéd
Baromfitenyésztés, Sertéstenyésztés, Takarmányozástan, Kisállattenyésztés,
Galambtenyésztés, Nyúltenyésztés tárgyak gyakorlatainak tartása,
Sportlótenyésztés és lovaglás c. tárgy beindítása és vezetése,
tananyagfejlesztése. Diplomamunkáknál, Tudományos Diákköri Munkáknál
konzulensi feladatok elvégzése. Tématitkári teendők ellátása.
1975.10.01.-1976.02.28.
tudományos segédmunkatárs
Kutatási
módszertan
tanulmányozás.
Kutatóhelyek
látogatása,
kapcsolatépítés. Baromfitenyésztés, Kisállattenyésztés, Galambtenyésztés,
Nyúltenyésztés tananyagának kialakítása, a tantárgyak gyakorlatainak
vezetése.
1973.10.01.-1975.09.30.
tudományos ösztöndíjas gyakornok
A Kisállattenyésztés és Galambtenyésztés c. tárgyak oktatási anyagának
kialakítása. Bekapcsolódás a gyakorlatok oktatásába. Tanszéki megbízások
teljesítése.
1973.07.01.-1973.09.30.
tanszéki mérnök
Tanszéki megbízások teljesítése. A Nyúltenyésztés c. tárgy oktatási
anyagának kialakítása.
Debreceni Egyetem, MÉK (illetve ennek jogelődjei)
felsőoktatás, agrártudományok, állattenyésztés

Tanulmányok
Időtartam/Végzettség/képesítés

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés
Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa
Országos / nemzetközi besorolás

1997 habilitált doktor (8/97/HAB/DATE)
1983 mezőgazdaságtudomány kandidátusa (9947)
1978 mezőgazdasági genetikus szakmérnök (1756/1978)
1976 egyetemi doktor (D-141. 90-1976)
1973 okleveles agrármérnök (97/1973)
agrártudományok
Debreceni Agrártudományi Egyetem
Gödöllői Agrártudományi Egyetem (mezőgazdasági genetikus szakmérnök)
felsőoktatás
(Törölje a rovatot, ha nem szükséges, ld.: kitöltési útmutató.)

Egyéni készségek és
kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)
Önértékelés
Európai szint (*)

Nyelv
Nyelv
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Szövegértés
Hallás utáni értés

Beszéd

Olvasás

Társalgás

Írás

Folyamatos beszéd

német

B2

C1

B2

B2

C1

orosz

A2

A2

A2

A2

A2
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(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Társas készségek és kompetenciák

Multifaktoriális környezethez jó alkalmazkodó képesség.

Szervezési készségek és
kompetenciák

Átlagon felüli szervező- és irányítókészség. Több évtizedes kutatás- és
oktatásszervezési
tapasztalat.
Projektirányítási
tapasztalatok.
Az
állattenyésztés tenyésztésszervezési munkáinak magas szintű ismerete. 45 év
oktatási tapasztalat.

Számítógép-felhasználói készségek
és kompetenciák

Számítógép ismeretek középszintű alkalmazása. A Microsoft World és Excel
programok használata.

Egyéb készségek és kompetenciák

Nem versenyszerű lovaglás, fogathajtás.

Járművezetői engedély(ek)

B kategóriás gépjárművezetői jogosítvány.

Mellékletek Szakmai közéleti tevékenység
Megjelent közleményeinek száma
Szakmai/közéleti tevékenység/tisztség:
MTA Állatnemesítési, Állattenyésztési, Takarmányozási Bizottságának tagja
A Hucul International Federation tenyésztő bizottságának tagja
Az Állattenyésztési Doktori Programbizottság tagja
Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete elnöke, tenyésztésvezetője
Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete tenyésztési bizottságának vezetője
Az Állattenyésztés és Takarmányozás szakmai folyóirat szerkesztő bizottságának tagja
A Magyar Állattenyésztők Lapja szakmai folyóirat szerkesztő bizottságának tagja
Megjelent közleményeinek száma: 298
- ebből idegen nyelvű: 66
22 szakkönyv, 15 könyvfejezet
23 könyvnek, kiadványnak szerkesztője
2 egyetemi jegyzet készítése
Debrecen, 2020. október 8.
Dr. Mihók Sándor
professor emeritus
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