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Név: Dr. Varga László születési év: 1974. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége,  

Okleveles kohómérnök, Miskolci Egyetem, 1999 

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, Öntészeti Intézet, egyetemi docens, 

intézetigazgató 

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) 2004. 

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak: 

- Vas- és acélötvözetek metallurgiája 

- Öntészeti technológiák I. 

- Forma- és magkészítés 

oktatási tevékenység: 1999-től eltérő intenzitással folyamatosan 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  
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c) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
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