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Kocziszky György laudációja Lipták Katalin díjához
Lipták Katalin 2008-ban szerzett okleveles közgazdász diplomát a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. Egyetemi tanulmányai során köztársasági ösztöndíjas volt, és többször
kapott tanulmányi emlékérmet. 2007-ben a Miskolcon megrendezett OTDK-n III. helyezést
ért el.
Doktori tanulmányait a Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskolájában kezdte meg 2008 őszén. Doktori fokozatot 2013 júniusában szerzett summa cum laude
minősítéssel, értekezésében a globalizáció hatásait elemezte a regionális munkaerőpiacokra,
témavezetője Prof. Dr. G. Fekete Éva volt. A kutatás főbb területi egysége a kelet-középeurópai országok köre volt, de kiemelten kezelte lakókörnyezete, az Észak-magyarországi
régió helyzetét. Doktori kutatásait segítette a Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj, melyet a 2012/2013. tanévben nyert el. Doktoranduszként két éven keresztül a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány PhD hallgatói
ösztöndíjában is részesült. 2015-ben okleveles jogász diplomát szerzett a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karán.
A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet munkáját 2008 óta segíti, jelenleg tanszékvezető
egyetemi docensként. Oktatási tevékenysége alap-, mester- és posztgraduális képzésen a Helyi foglalkoztatási esettanulmányok, Munkaerőpiac, Foglalkoztatási politikák és stratégiák,
Szolidáris gazdaság, EU pályázati rendszerek, Külgazdasági politika tantárgyakra terjed ki.
Az MTMT alapján 130 db tudományos közleményt jegyez, melyekre eddig 101 független hivatkozás érkezett, Hirsch-indexe 4. Eddig 23 alkalommal vett részt külföldön konferenciákon
és mutatta be az eredményeit (többek között járt az Egyesült Arab Emirátusokban, az Egyesült Királyságban, Oroszországban, Olaszországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában). Összesen 9 alkalommal nyert el Erasmus-, CEEPUS- és Leonardoösztöndíjat. Eddigi munkásságának elismeréseként több díjat és rektori dicséretet is kapott
már.
Témavezetőként egy levelezős doktorandusz munkáját segíti és társ-témavezetője egy jordán
doktorandusz hölgynek.
Az oktatáson túl oktatásszervezői feladatokat is ellát, valamint a kar beiskolázási referense. A
Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet TDK titkáraként nemcsak a hallgatók, hanem az
oktató kollégák munkáját is segíti. Kiemelt figyelmet fordít a hallgatók tehetséggondozására,
az eddig konzultált hallgatói sikereket értek el a TDK és OTDK versenyeken (2013-ban két
hallgatója is OTDK helyezett lett, második és harmadik helyezéssel).
A tudományos közéleti tevékenységre is törekszik minél több időt fordítani, így a Miskolci
Akadémiai Bizottság Regionális Tudományi Munkabizottság titkára és az Északmagyarországi Stratégiai Füzetek folyóirat szerkesztőségi titkára, az MTA IX. osztály Regionális Tudományok Bizottságának tanácskozási jogú tagja. 2008 óta tagja a Magyar Regionális
Tudományi Társaságnak, kutatásai során kiemelt szerepet fordít a regionális különbségek feltárására, a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésére, a vidékfejlesztésre.
A díjhoz gratulálok, további eredményes munkát kívánok!
Miskolc, 2018. október 12.
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