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Név: Dr. Géber Róbert születési év: 1984 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. anyagmérnök, Miskolci Egyetem, 2007 

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

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

adott!  

Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Kerámia- és Polimermérnöki Intézet - egyetemi 

adjunktus 

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 (anyagtudományok és technológiák), 2013 

az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak: 

• Anyagvizsgálat (gyakorlat) 

• CAD alapjai (gyakorlat) 

• Finomkerámia-ipari technológiák (gyakorlat) 

• Kerámiatan I. (gyakorlat) 

• Kerámiák alakadása I. (gyakorlat) 

• Kerámiák anyagvizsgálata (gyakorlat) 

• Műanyagfeldolgozó gépek üzemtana (gyakorlat) 

• Portechnológiák (gyakorlat) 

• Szilikátipari gépek (gyakorlat) 

• Szilikáttechnológiák (előadás, gyakorlat) 

• Útépítési anyagok és technológiák (előadás) 

Oktatásban eltöltött idő: 9 év 

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

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

• Róbert Géber, László A. Gömze: Modelling of flow properties of asphalt mastics, 

MATERIALS SCIENCE FORUM 752: pp. 209-216. 

• Róbert Géber, László A Gömze: Characterization of mineral materials as asphalt 

fillers, MATERIALS SCIENCE FORUM 659: pp. 471-476. 

• Gábor Mucsi, Zoltán Molnár, Róbert Géber, Tibor Ferenczi, Luke McGuiness, 

Barnabás Csőke: Bauxite grindability at elevated temperature in various mills, 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 153: pp. 8-16. 

• Róbert Géber, Andrea Simon, István Kocserha: Investigation of thermal properties of 

raw materials of asphalt mixtures, IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS 

SCIENCE AND ENGINEERING 175: (1) 

• Róbert Géber, István Kocserha, László A. Gömze: Influence of composition and grain 

size distribution on the properties of limestone and dolomite asphalt fillers, 

MATERIALS SCIENCE FORUM 729: pp. 344-349. 

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

• MAB FUX DÍJ (2013) 

c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

Továbbképzések, tanfolyamok: 

• Honlapkezelési és honlapfejlesztési ismeretek felsőoktatási intézmények munkatársai 
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számára az észak-magyarországi régióban (tanfolyam)  

• Projektpedagógiai ismeretek és készségek (tanfolyam) 

• Pedagógiai és oktatásmódszertani tréning 

• Bevezetés a pneumatikába - FESTO Didactic P111 

• ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítvány 

• Számítástechnikai szoftverüzemeltető (OKJ) 

Legfontosabb projektrészvételek: 

• Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, az 

anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az 

ALCOA-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási - K+F intézmények 

együttműködésében 

• Kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó 

kiválósági műhely fenntartható működtetése 

• Ultravékony hőszigetelő bevonatok vizsgálata, kutatása, gyártása, applikálásának 

módszerei 

• Környezetbiztonságos forraszanyagok anyag-tudományi alapon történő fejlesztése 

primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára 

• Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017 

• „Dual Drive University” A Miskolci Egyetem duális és kooperatív felsőoktatási, 

szakképzési és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése 

• Innovatív, környezetbarát szigetelőanyag piacorientált kutatásfejlesztése polisztirol 

másodnyersanyag hasznosításával 

• Hazai fejlesztésű könnyűfém porkohászat megalapozása, nanoszerkezetű multi-

funkcionális, intelligens anyagok és termékek fejlesztése  

Legfontosabb kutatás-fejlesztési projektekben történő részvétel: 

• Ragasztó-kísérletek és anyagtudományi vizsgálatok a végtelenítések 

kötésbiztonságának növelése céljából. 

• Szilicíum-karbid szűrők alapanyagának és extrudál-hatóságának vizsgálata, kutatása 

• Üveghab felhasználási területeinek kutatás-fejlesztése 

• A Ceramic Factory által használt por és fröccsöntési alapanyagok anyagvizsgálata 

mérésekkel 

• Kutatófúrások anyagának bevizsgálása téglaipari termékek gyárthatósága 

szempontjából 

• Ökotégla fejlesztése 

MTMT azonosító: 10003381 

 


