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Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Tamándl László 
Cím(ek) 9171 Győrújfalu, Akácos u. 16. 

Telefonszám(ok) (36-96) 61 37 20 Mobil: (36-70) 383 45 96 
E-mail(ek) tamandl@sze.hu 

  

Állampolgárság magyar 
  

Születési dátum 1981.01.16. 
  

Neme férfi 
  

Szakmai tapasztalat  

Időtartam 2020- 
Foglalkozás / beosztás egyetemi docens 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

oktatási és kutatómunka, tantárgyak: Vállalati gazdaságtan, Tudatos 
karriertervezés, Munkaerő-piaci ismeretek, Projektmenedzsment 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
  

Időtartam 2014- 
Foglalkozás / beosztás Pályázati Iroda vezetője 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Egyetemi szintű pályázatok felügyelete, a forrásbevonáshoz kapcsolódó 
projektek teljes körű adminisztrálása: pályázatfigyelés, projektek 
előkészítése, koordinációja, adatkezelése, nyilvántartása, valamint 
megvalósításának és fenntartásának felügyelete 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
  

Időtartam 2014-2015 
Foglalkozás / beosztás szakmai vezető 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

NYDOP-5.3.1/C-13-2013-0001, „A német nyelvű és német nemzetiségi 
nevelés-oktatás infrastrukturális kapacitásának bővítése Győrben” c. 
projekt 

A munkáltató neve és címe Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
  

Időtartam 2012-2014 
Foglalkozás / beosztás projektmenedzser, kutatási résztéma vezető 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010, „A Győri Járműipari Körzet, mint 
a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” c. projekt vezetése, kutatási 
résztéma vezetése 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
  

  

Időtartam 2012-2020 
Foglalkozás / beosztás egyetemi adjunktus 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

oktatási és kutatómunka, tantárgyak: Vállalati gazdaságtan, Tudatos 
karriertervezés, Munkaerő-piaci ismeretek, Fiatalok és a munkaerőpiac 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
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Időtartam 2009-2012 
Foglalkozás / beosztás ügyvivő szakértő 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

Hallgatói, öregdiák szolgáltatások és diplomás pályakövető rendszer 
koordinátora, céges kapcsolattartó 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, Rektori Hivatal 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
 

 
Időtartam 2007-2012 

Foglalkozás / beosztás óraadó 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
oktatás, tantárgy: Tudatos karriertervezés, munkaerő-piaci ismeretek 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
 

 
Időtartam 2005-2007 

Foglalkozás / beosztás szakmai közreműködés 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
ROP 3.3.1 pályázatban való szakmai közreműködés 
A Karrier Iroda kialakítása, honlap, adatbázis létrehozása, rendezvények 
szervezése, projektbeszámolók készítése 

A munkáltató neve és címe Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. 
 

 
Időtartam 2004-2005 

Foglalkozás / beosztás gyakornok 
Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 
Irodai munkák, projektvezetés, szervezői munka, műszaki és szakmai 
adminisztráció 

A munkáltató neve és címe Audi Hungaria Motor Kft. 9027 Győr, Kardán u. 1.  
 

Tanulmányok  

Időtartam 2007-2012 
Végzettség / képesítés Phd képzés 

Főbb tárgyak / gyakorlati 
képzés 

Kutatási terület, felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata, pályakövetés, 
felsőoktatási intézmények versenyképessége, minőségbiztosítás 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori 
Iskola 

 

 
Időtartam 2005-2007  

Végzettség / képesítés Egyetemi gazdálkodási kiegészítő szak, Európa tanulmányok szakirány 
Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Széchenyi István Egyetem 

 

 
Időtartam 2003-2005 

Végzettség / képesítés Gazdálkodási szak, vállalkozási menedzsment szakirány 
Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Széchenyi István Egyetem 

 

 
Időtartam 2002-2005 

Végzettség / képesítés Műszaki menedzser szak 
Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Széchenyi István Egyetem 

 

 
Időtartam 1999-2005 
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Végzettség / képesítés Építészmérnöki szak 
Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Széchenyi István Egyetem 

  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

Anyanyelv(ek) magyar 
Egyéb nyelv(ek) német, angol 

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 
Európai szint (*)  Hallás utáni 

értés 
Olvasás Társalgás Folyamatos 

beszéd 
 

német  B1 Önálló 
nyelvhasználó B1 Önálló 

nyelvhasználó B1 Önálló 
nyelvhasználó B1 Önálló 

nyelvhasználó B1 Önálló 
nyelvhasználó 

angol  B2 Önálló 
nyelvhasználó B2 Önálló 

nyelvhasználó B2 Önálló 
nyelvhasználó A2 Alapszintű 

nyelvhasználó A2 Alapszintű 
nyelvhasználó 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

 
Társas készségek és 

kompetenciák 
Jó alkalmazkodási készség: külföldi tanulmányutakon, céges 
gyakorlatom és munkám során sajátítottam el 
Jó kommunikációs készség: vezetői munkám során sajátítottam el 

 

 
Szervezési készségek és 

kompetenciák 
Vezetői készség: jelenleg a csoportom munkájáért felelek, ill. számos 
alkalommal több mint 100 munkatárssal dolgoztam együtt a projektek 
sikeréért 
Szervezőkészség: rendezvények, szakmai találkozók, külföldi programok 
szervezése, projektek koordinálása 
Kellő projekt- vagy csapatirányítási tapasztalat: európai uniós és hazai 
pályázatok során szerzett szakmai tapasztalatok, irodavezetés 

 

 
Műszaki készségek és 

kompetenciák 
Informatikai rendszerek szakmai fejlesztésében és bevezetésében 
szerzett szakmai tapasztalat: az egyetemi és egyéb projektek keretében 
történt fejlesztések, kivitelezési munkákban való közreműködés 
Szakterületen szerzett technikai tudás és kompetencia: építési feladatok, 
munkák tervezése, szervezése és kivitelezése, minőségügyi 
folyamatokban való közreműködés 

 

 
Számítógép-felhasználói 

készségek és kompetenciák 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) és Macintosh 
eszközök megfelelő ismerete 

 

 
Járművezetői engedély(ek) B típusú gépjármű vezetői engedély 

  
Szakmai díjak 2019. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata – A Győri Városháza 

ezüst emlékérem a Széchenyi István Egyetem fejlődése érdekében 
hosszú időn át végzett kiemelkedő munkássága elismeréseként 
2005. Széchenyi István Egyetem és Győr város Pro Auditoribus 
Hallgatókért Díj - oklevél 
2005. Építéstudományi Diplomapályázat - oklevél 

 


