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Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Ungai Diána 

Telefonszám(ok) (36 52) 508-444/88577   

Munkahely 4032 Debrecen Böszörményi út 138. 

E-mail(ek) ungai@agr.unideb.hu 
  

Állampolgárság magyar 
  

  

Betölteni kívánt munkakör / 
foglalkozási terület 

 

  

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2018- 

Foglalkozás / beosztás adjunktus 

Főbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás:  
Szántóföldi növények minőségvizsgálata,  
Növényi eredetű termékek minőségvizsgálata c. tárgy magyarul és angolul  
Élelmiszer analitika gyakorlat,  
Analitikai kémia gyakorlat, 
Minőségirányítás és minőségmenedzsment egyes fejezeteinek oktatása,  
Mezőgazdasági és élelmiszeripari mikrobiológia gyakorlatok tartása,  
Nyomonkövethetőség az élelmiszerláncban c. tárgyból részvétel a gyakorlatok tartásánál, 
Minőségügyi rendszerek auditálása c. tárgyból részvétel a gyakorlatok tartásánál 
Reológiai élelmiszervizsgálat c. tárgy magyarul és angolul 
Minőségbiztosítás gyakorlat  
 
Kutatás élelmiszertechnológia és minősítés területeken, részvétel a kutatási, adminisztrációs és 
pályázati  feladatokban  
szakdolgozó és diplomadolgozó hallgatók témavezetése 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Élelmiszertudományi Intézet, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
 

Időtartam 2008- 2017 

Foglalkozás / beosztás egyetemi tanársegéd 
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Főbb tevékenységek és feladatkörök Oktatás:  
Termékminősítés,  
Növényi eredetű termékek minőségvizsgálata c. tárgy magyarul és angolul  
Élelmiszer analitika gyakorlatok,  
Analitikai kémia gyakorlat tartása, 
Minőségirányítás és minőségmenedzsment egyes fejezeteinek oktatása,  
Mezőgazdasági és élelmiszeripari mikrobiológia gyakorlatok tartása,  
Nyomonkövethetőség az élelmiszerláncban c. tárgyból részvétel a gyakorlatok tartásánál, 
Minőségügyi rendszerek auditálása c. tárgyból részvétel a gyakorlatok tartásánál 
Reológiai élelmiszervizsgálat c. tárgy magyarul és angolul 
 
Kutatás élelmiszertechnológia és minősítés területeken, részvétel a kutatási, adminisztrációs és 
pályázati  feladatokban 
szakdolgozó és diplomadolgozó hallgatók témavezetése 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Élelmiszertudományi Intézet, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 
 

Időtartam 2007-2008 

Foglalkozás / beosztás predoktor 

Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatás és kutatás élelmiszertechnológia és minősítés területeken, részvétel a kutatási feladatokban 

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, 
Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológia Intézet, 4032 Debrecen, Böszörményi út 
138 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás 

  

Tanulmányok 
 

  

Időtartam 
 
Végzettség/képesítés: 
Főbb tárgyak/gyakorlati képzés: 
 

Oktatást/képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa  

2014-2016 

Élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki MSc  

minőségbiztosítás, analitika, mikrobiológia 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar  

 
 
2004-2007 

Végzettség / képesítés Ph.D fokozat  

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés növényi termékek feldolgozása, élelmiszeranalitika, agrokémia 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori 
Iskola 

Országos / nemzetközi besorolás ISCED 6 – A felsőoktatás második szintje, amely közvetlenül tudományos fokozat megszerzéséhez 
vezet 
 

Időtartam 1998-2004 

Végzettség / képesítés okleveles agrármérnök, egyetemi oklevél  

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés 
agrártudományok, növénytermesztés, állattenyésztés, mezőgazdasági termékfeldolgozás, 
ökonómia 

Oktatást / képzést nyújtó intézmény 
neve és típusa 

Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar 

Országos / nemzetközi besorolás  
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

 

 

Anyanyelv(ek) Magyar 
 

 

Egyéb nyelv(ek) Angol, német 

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Angol   haladó  haladó  haladó  haladó  haladó 

Német   alapszintű  alapszintű  alapszintű  alapszintű  alapszintű 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  
  

Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák 

szoftverfelhasználói ismeretek (Microsoft, Adobe és egyéb általános szoftverek, statisztikai szoftverek 
(SPSS) 

 

  

Járművezetői engedély(ek) B kategória 

  

Kiegészítő információk A teljes publikációs adatokat tartalmazó MTMT-link: 
 

 https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10003076 

  

  

  

  

  

  

  
 


