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Személyi adatok: Laczkóné Tuka Ágnes
Születési hely, idő: Budapest, 1953. 04. 02.
Lakcím: 7636 Pécs Polgárszőlő u. 4.
Tel/fax: 72-443-324; 20-9144-513;
e-mail: tuka.agnes@pte.hu
Végzettség:
Lomonoszovról elnevezett Moszkvai Állami Egyetem
történész, történelem szakos tanári diploma 1976.;
ELTE – egyetemi doktori fokozat, Summa cum laude, 1985.
Tudományos fokozat:
PhD: PTE BTK „Magyarország és Európa a XIX. XX. Században” történettudományi
doktori iskola - Summa cum laude, 2000.
Széchenyi Professzori Ösztöndíj: 2002-2005
Habilitáció:
PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola „Helyi-, területi önkormányzatok – helyi
társadalom” programban: 2005.
Nyelvtudás:
Orosz felsőfok, típusa: C -1976, francia középfok, típusa: C - 1988
Jelenlegi munkahely, munkakör:
1976 óta oktató a Pécsi Tanárképző Főiskolán: 1987-ig főiskolai, majd egyetemi
tanársegéd, majd jogutódján a Janus Pannonius Tudományegyetem (2000-től Pécsi
Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karának Politikai Tanulmányok Tanszékén
egyetemi adjunktus 1988-tól;
2001. január 1-jétől: egyetemi docens.
2003. január 1.: megbízott tanszékvezető
2006. január 1-jétől 2012. január 1-jéig: tanszékvezető
O ktat ott tár gy a k l i stája
1976-1988 között a Tanárképző Főiskola Marxizmus-leninizmus Tanszékén
tudományos szocializmust és magyar munkásmozgalom történetét oktattam.

1989 óta nyílt lehetőség politológiát tanítani, majd 1992-től kezdve, amikor
választható kurzusokat lehetett meghirdetni, kezdtem kutatási területeimnek megfelelő
témákban kurzusokat összeállítani:
„A Független Kisgazdapárt története”
A két világháború közötti korszak politikai rendszere
Globalizáció
Értelmiség helye és szerepe
Társadalmi struktúrák néhány európai államban.
1994-től az európai integrációval kapcsolatos kurzusok oktatására vállalkoztam.
Jelenleg oktatott kurzusaim BA szinten:
-

Európai integráció története;

-

Európai Uniónk működése;

MA szinten:
-

Európa-paradigma az ókortól a napjainkig,

-

Ágazati politika az EU-ban a döntéshozatal tükrében 1-2,

Kötelezően választható kurzusok:
-

Az Európai Parlament és politikai csoportjai,

-

Európai integráció és a nemzetek problémája,

A korábbi kutatásaimra támaszkodva ma is oktatott kurzusok BA szinten:
-

Politikai rendszerek II.

-

Magyar politikai rendszer II.

MA szinten:
-

Nyugat-európai, angolszász politikai rendszerek

-

Társadalmi és politikai helyzetek elemzése.

A politológus hallgatók számára 2008-tól szervezem a parlamenti gyakorlatot és minden
évben több szakdolgozó konzulense is vagyok.
A nappali, graduális politológus képzés mellett részt veszek:
a PTE Politikai Tanulmányok Tanszék levelező és posztgraduális képzésében a
korábban felsorolt kurzusokat tanítva.
1998-től 2006-ig oktattam az ÁJK „Európa tanulmányok – Európa politika” szakirányú
szakirányú továbbképzési szakon: Demokrácia és közpolitika az EU-ban, Európai integráció
I. kurzusokban;
a TTK Földrajz Intézete „Európai Unió Szakértői Szakirány” posztgraduális
képzésében oktatom a Politológia kurzust;

a BTK Szociálpolitikai Szak levelező képzéseiben politológiai kurzusokat tartottam.
2006-tól a pedagógus szakképzésben „Európai integráció – közoktatás” című kurzust tartom.
Doktori képzés:
2001-től kezdődően kaptam felkérést a következő PhD képzésekben oktatásra:
a BTK Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktoriskola „A kormányzás
társadalmi, térbeli és történeti dimenziói” Politikatudományi Doktori Programjában:
„Többszintű kormányzás az Európai Unióban” című kurzus tartására
Több alkalommal tartottam előadást a doktoriskola más programjai hallgatóinak is.
2010-től az Abay Kazah Nemzeti Pedagógiai Egyetem phd-s hallgatójának vagyok külső
konzulense. Ennek keretében 2011 szeptemberében és 2012 februárjában 20-20 órás
kurzust tartottam.
1 védett PhD dolgozat konzulense voltam. Jelenleg 3 hallgató témavezetői funkcióját látom
el.
Részvétel kutatási programokban:
1992-1994 között egyik szervezője voltam annak a TEMPUS programnak, amelyet
a brüsszeli ULB koordinált és azóta is tartom a szakmai kapcsolatot az ott oktató
tanárokkal.
1993-ban, 1995-ben és 1996-ban az Európai Bizottság által meghirdetett Jean
Monnet pályázatokon közösségi támogatást nyertem el új oktatási kurzusok
bevezetésére, illetve az európai integráció témájában kutatás folytatására. Ezen
összegek felhasználásának 100%-ért én voltam a felelős.
1996-tól hét évig feljogosítottak a "Jean Monnet Chair" (Jean Monnet professzor) cím
viselésére.
2006-2009.: Elnyertem a Chair Jean Monnet ad personam pályázatot – ezt abban az
évben mindössze 8-en kapták meg a világon. A pályázat szerint végzett munka 100%-t
nekem kell teljesíteni – új oktatási kurzusok és kutatás folytatása a cél.
2012-2015.: Jean Monnet Centre of Excellence of Pécs vezetője vagyok. Az
egyetemünk oktatásra, az európai integráció disszeminációjára több mint 40000 EUR-t
nyert el. Ez a világ legrangosabb ilyen típusú pályázata.
1991-1992: A MTA RKK által vezetett OTKA kutatás: az önkormányzatiság
kialakulásának vizsgálata (– a végzett munkában 15% arány).

1992-1993: A MTA Történettudományi Intézete által koordinált kutatás: A pártok
megjelenése 1956-ban Magyarországon; illetve megbízás bibliográfia készítésére.
(15%)
1997-2000: Politikai Tanulmányok Tanszéke; OTKA: Pécs politikai térképe: (15%).
1997-1999: JPTE TTK Társadalomföldrajz Tanszék; FEFA: A regionalizmus
vizsgálata Dél-Dunántúlon (10%).
1998

-

Környezetvédelmi

Minisztérium

megbízása

alapján

a

JPTE

TTK

Társadalomföldrajzi Tanszék koordinálásával: Regionális térszerkezet a Kárpátmedencében című kutatás, záró tanulmány: „Regionális térszerkezet a Kárpátmedencében - a politikai lehetőségek és korlátok tükrében” (10%)
2001-2003: Politikai Tanulmányok Tanszéke; OTKA-kutatás folytatása Szekszárd
vizsgálata (10%)
2005-2008: A tanszék PhD programjának OTKA kutatása: záró tanulmány: A Déldunántúli régió uniós kapcsolatrendszere.
2007: Záró tanulmány: Ifjúság és az európai polgárság.
2009-2011: TÁMOP pályázat a tananyagok digitalizálására. Ennek keretében a
tanszék és oktatóinak 13 kötete került átdolgozásra.
2010-2013: vezetem a „Pécs a többszintű kormányzás csapdájában” című tanszéki
OTKA kutatását.
Publikációk – külön pdf.
Előadások konferencián:
1998 − Székesfehérvár: Az európai országok integrációjának jövőképe. IV. Politológus
Vándorgyűlés
1998 − Pécs: Föderáció és konföderáció Európában. Work Shop JPTE Európa Központ
2002 – Miskolc: VIII. Politológus Vándorgyűlés: Az Európai Parlament és Magyarország.
2004 – Siófok: X. Politológus Vándorgyűlés: Az euroválasztások sajátosságai.
2004 – Lille: L’élargissement de l’Union européenne: enjeux, effects et perspectives c.
nemzetközi konferencián: Le Parlement européen et l’élargissement.

2006 – Piliscsaba: „L’Europe des Nations” soit les possibilités et les défis de l’Union
européenne. Régiment (Réseau d’Etudes sur la Globalisation et la Gouvernance
Internationale et les Mutations de l’Etat et des Nations) nemzetközi szervezet
konferenciája: 2006. okt. 18. – a tanulmány megjelenés alatt.
2007 – Moszkva: Системa Болона в Венгрии.
2007 – Gödöllő: Oktatási tapasztalatok a Pécsi Tudományegyetemen.
Az európai tanulmányok oktatása és kutatása a magyarországi felsőoktatási
intézményekben – az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének
konfrerenciája,.
2008 – Rabat: La Méditerranneé, l’Union européenne et le déficit démocratique.
- a tanulmány megjelenés alatt
2008 – Noszvaj: Politológus vándorgyűlés: Demokrácia és az Európai Parlament – a XXI.
század kihívásai.
2009 – Budapest: Európai polgárság és az ifjúság. Magyar generációk 1989-2009.
Miskolc: Magyarok az Európai Parlamentben. Politológus vándorgyűlés.
2011 – Moszkva: "Управление государством в Европе - опыт Венгерской Республики"
9th International Conference Государственное управление 21. века
Budapest: Kísérletek az európai identitás növelésére. Politikatudományi Társaság
Vándorgyűlése
Pécs: Többszintű kormányzás – OTKA konferencia
2012 – Pécs: Az Európa Kulturális Fővárosa projekt az Európai Parlament tükrében.
Nemzetközi konferencia: Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában VIII.
Veszprém: Az Európai parlament szerepe a gazdasági kormányzásban.
Politikatudományi Társaság Vándorgyűlése.
2013 – Szent-Pétervár: Европейский Союз и спорт. Conference: The Political Games: The
Olimpic Agenda"
Kolozsvár: Létezik uniós kultúrpolitika? Politikatudományi Társaság nemzetközi
Vándorgyűlése
Kül föl di tanul mány uta k :
1986. október: Lomonoszovról elnevezett Moszkvai Állami Egyetem – 2 hét
1993. február: TEMPUS program keretében Brüsszel, Bradford – 4 hét
1993. november: TEMPUS program keretében Brüsszel, Párizs – 4 hét

1996. március: Jean Monnet pályázat segítségével Brüsszel – 3 hét
1997. április: Jean Monnet pályázat segítségével Brüsszel – 3 hét
1998. január: Jean Monnet pályázat segítségével Brüsszel – 2 hét
1999. november: Jean Monnet pályázat segítségével Brüsszel – 2 hét
2000. július: PTE ETK pályázat segítségével Brüsszel – 10 nap
2000. december: Jean Monnet pályázat segítségével Brüsszel – 10 nap
2002. november: PTE delegációval Lyon – 6 nap
2003. október: kapcsolatépítés céljából Padova – 8 nap
2007. május: Brüsszel –kutatás céljából az Európai Parlamentnél –13 nap,
2007. június: Moszkva – oktatás-módszertani nyári egyetemen részvétel – 7 nap.
2011. szeptember: Almati – oktatás a Pedagógiai Egyetemen.
Szakmai tevékenység:
1993-tól aktív szerepet vállaltam a hároméves politológus specializáció, majd a képzés
egyetemi szintű beindításában;
1998-tól részt vehettem a JPTE Európa Központ tevékenységében, az Európai
Tanulmányi Központ pályázat elkészítésében.
2000-ben a Külügyi szakértő szakirányú posztgraduális képzés kidolgozását
koordináltam;
2001-ben az új kreditrendszer szerinti politológus képzés teljes képzési struktúrájának
kialakítását elvégeztem a tanszéken;
2002-ben a Nemzetközi tanulmányok alapszak oktatási programját kidolgoztam és a
szakindítási engedély elkészítését koordináltam;
2002-től a Lyon-i Egyetem Politikatudományi Intézetével kialakított kapcsolat
Erasmus koordinátora vagyok. Aktív szerep a Politikai Tanulmányok Tanszék
Erasmus megállapodásainak aláírásában a grenoble-i, brüsszeli egyetemekkel.
2003-tól a tanszékvezetői feladatok ellátása.
2004-ben a BA képzésre való átállás kialakítását irányítom.
2006-2008: részvétel a MA képzés Képesítési és Kimeneti Követelmény rendszerének
kidolgozásában, illetve irányítottam és elkészítettem a szakindítási anyagunkat.
2009-től koordináltam és elkészítettem a Nemzetközi tanulmányok BA és MA szakok
szakindítási anyagait, amelyet 2011-ben a MAB jóváhagyott.

1993-2004: a BTK egyik szakszervezeti bizalmija.

1996-ban, 2000-ben és 2007-ben fő szervezője a szakma legjelentősebb
konferenciájának Pécsett: a Politológus Vándorgyűlésnek.
2005-2008 között a PTE Közalkalmazotti Tanácsának tagja, 2007 januárjától a KT
elnöke 2008 szeptemberéig.
2001-től évente 3-12 nappali és levelező hallgató szakdolgozatának konzulense
vagyok.
Tagság tudományos testületekben:
1989-től tagja a Magyar Politikatudományi Társaságnak;
1994-től a Hungarien European Community Studies Association tagja;
2012-től az ujjá alakuló egyesület egyik alelnöke;
1995-től a Politikatudományi Társaság Dél-dunántúli Regionális Szakosztályának
titkára (e funkcióba kétszer megválasztva) és a Magyar Politikatudományi Társaság
elnökségének tagja 2003-ig;
1999-től 2011-ig a Pécsi Akadémiai Bizottság Politikatudományi munkabizottságának
titkára, jelenleg tagja.
Oktatási intézményen kívüli feladataim:
A Pécs 2010Kht. felügyelő bizottságának tagja: 2007 decemberéig, mint az egyetem
megbízottja;
Oktatás szervezése és előadások tartása az Európai Fejlesztési és Tájékoztatási
Egyesület keretében;
Felkérés alapján civil szervezetek számára előadások tartása az európai integrációról;
2004-től évente többször interjúk adása a helyi, majd 2008-tól az országos
közszolgálati médiában.

