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Név: Dr. Gréta Gergely születési év: 1981 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. anyagmérnök, Miskolci Egyetem, 2005. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén 

aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) 

adott!  

Miskolci Egyetem, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az 

értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora 

cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (műszaki tudományok) 2008. 

az eddigi oktatói tevékenység  

Az oktatásban 2005-től veszek részt az alábbi tárgyak oktatásába kapcsolódtam be: Fémtan II. (2005-

2008), Szerkezetvizsgálat II (2005-), Komplex tervezés (2013-), Kompozitok (2017-), Fémötvözetek 

hőkezelése (2017-), Angol szakkifejezések (2016-) 

Az angol nyelven történő képzésben a Brazil-Magyar Kormányközi Együttműködés (2013-2014-es 

tanév) és a Stipendium Hungaricum program indulásától veszek részt. 2016-ban hallgató igényekre 

alapozva kialakítottam, megszerveztem és elindítottam az Angol szakkifejezések című tárgyat, 

melynek célja, hogy a magyar ajkú diákok megismerkedjenek a különböző szakterületek angol 

szakkifejezéseivel. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

1. Zoltán Gyökér, Gréta Gergely, Dániel Koncz Horváth, Eszter Bodnár, Zoltán Gácsi. Role of 

reinforcement surface treatment on the SnAg3Cu0. 5 microelectronic joints. Applied 

Surface Science 475, 982-985 

 

2. MK Pal, G Gergely, DK Horváth, Z Gácsi. Microstructural investigations and mechanical 

properties of pure lead-free (Sn–3.0 Ag–0.5 Cu and Sn–4.0 Ag–0.5 Cu) solder alloy 

Metallurgical and Materials Engineering 24 (1), 27-36 

 

3. G Gergely, D Koncz-Horváth, Z Weltsch, Z Gacsi. Development of Crack Detection 

Method with 2 Dimensionally Generated 3 Dimensionally Reconstructed Images in THT 

Solder Joints. Archives of Metallurgy and Materials 62 (2), 1033-1038 

 

4. G Gergely, FC Sahin, G Göller, O Yücel, C Balázsi. Microstructural and mechanical 

investigation of hydroxyapatite–zirconia nanocomposites prepared by spark plasma 

sintering. Journal of the European Ceramic Society 33 (12), 2313-2319 

 

5. G Gergely, F Wéber, I Lukács, AL Tóth, ZE Horváth, J Mihály, C Balázsi. Preparation and 

characterization of hydroxyapatite from eggshell. Ceramics International 36 (2), 803-806 

 

b) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Szakmai tevékenységem során kompozitok, forraszanyagok, forraszanyag kompozitok 

fejlesztésével és tesztelésével foglalkozom. Együtt dolgozok, mint társ-témavezető egy PhD és 

egy MSc hallgatóval. 

 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
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A szakmai és gyakorlati ismeretimet cikkeimben gyűjtöttem össze, melyeket az alábbi linken 

keresztül lehet elérni: 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&order

by=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10001834&Scientific=1 

MTMT azonosító: 10001834 

 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10001834&Scientific=1
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10001834&Scientific=1

