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Tanszéken dolgozik tanszékvezető egyetemi 

docensként, valamint 2020 márciusa óta a 

Gazdaságtudományi Kar tanulmányi ügyekért 

felelős dékánhelyettesi feladatait is ellátja. 

Okleveles közgazdász diplomát 2008-ban, 

okleveles jogász diplomát 2015-ben, majd 

2019-ben okleveles közgazdásztanár diplomát 

szerezett a Miskolci Egyetemen. Doktori 

fokozatát 2013. júniusában szerezte meg 

summa cum laude minősítéssel a 

Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori 

Iskolában. Doktori értekezése címe: A 

globalizáció hatása a regionális munkaerőpiacokra - kiegyenlítődés vagy leszakadás. Számos 

nemzetközi és hazai kutatási projektben vett részt (Horizon 2020 MOVE project, OTKA 

K112928). Eredményeit több díjjal és kitüntetéssel jutalmazták. A tudományos közéleti 

tevékenységre is törekszik minél több időt fordítani, így a Miskolci Akadémiai Bizottság 

Regionális Tudományi Munkabizottság titkára és az Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 

folyóirat szerkesztőségi titkára, a Tér és Társadalom folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, 

valamint a Socialis Series in Social Science folyóirat főszerkesztője. 2018-tól az MTA IX. 

osztály Regionális Tudományok Bizottságának tagja. 
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Katalin LIPTÁK (PhD) works at the Institute 

of World and Regional Economics at the 

Faculty of Economics of the University of 

Miskolc as an Associate Professor in the 

Department of Labour Market and 

Employment Policy, and since March 2020 she 

has also been the Deputy Dean of the Faculty 

of Economics responsible for academic studies. 

She graduated from the University of Miskolc 

in 2008 with a degree in economics, in 2015 

with a degree in law and in 2019 with a degree 

in economics teacher. She received her PhD 

degree summa cum laude from the Doctoral 

School of Business Theory and Practice in June 

2013. Her PhD thesis is entitled: The impact of 

globalisation on regional labour markets - levelling out or disconnection. She has participated 

in several international and national research projects (Horizon 2020 MOVE project, OTKA 

K112928). Her results have been rewarded with several awards and distinctions. She also tries 

to devote as much time as possible to her academic activities, such as Secretary of the Regional 

Science Working Committee of the Miskolc Academic Committee, Editorial Secretary of the 

journal Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, member of the editorial board of the journal 

Tér és Társadalom and Editor-in-Chief of the Socialis Series in Social Science. Since 2018, she 

is a member of the Committee for Regional Sciences, IX. Section of Economics and Law of the 

Hungarian Academy of Sciences. 
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