Szakmai önéletrajz

Személyes adatok
Dr. Bányai Edit
E-mail: edit.banyai@ktk.pte.hu
Telefon: + 36 20 359 4953
Iroda: Pécs, Angster J. u.

Szakmai tapasztalatok
2017 - Belső coach PTE KTK
2014 - Vezető coach, mentor és tréner - PTE KTK Kompetencia- és Tehetségfejlesztési
Központ
mentorprogram kidolgozása
coaching hallgatóknak
tréningek oktatómentoroknak és hallgatóknak
mentorképzés vállalati partnereknek
GPOP minősítés és tréning mentoroknak és hallgatóknak
2013 - Coach, tréner magánvállalkozóként egyéni és céges ügyfelek számára
coaching tapasztalat: 70+ ügyfél, 300+ óra
2013 - Tréningalapú oktatás - PTE KTK
Például: Érzelmi intelligencia az üzleti világban c. tárgy – Janus Pannonius
Közgazdasági Szakkollégium
2015 – PTE KTK BEDC Mentor Tér vezetője
külső mentorprogram tervezése és működtetése
1988 – egyetemi oktató, jelenleg habilitált egyetemi docens - PTE KTK Marketing és Turizmus
Intézet

Szakmai tanulmányok
2017 – GPOP© minősítő – Future Systems Consulting, Anima Ráció Konzultánsok, Art of
Progress
2017 – Tréner – Tréning Tér Kft.
2016 - Executive coach - Business Coach Kft.
2015 – Mentor - Business Coach Mentor Akadémia
2013 – Life coach – Pro Bona Kft.

Végzettség
2016 - Habilitáció, PTE KTK,
2005 - Ph.D., PTE KTK Gazdálkodástani Doktori Iskola
1995 - Egyetemi doktor, Közgazdaságtudomány, Janus Pannonius Tudományegyetem
1988 - Okleveles közgazda, Janus Pannonius Tudományegyetem

Nyelvismeret
Angol: középfokú C típusú állami nyelvvizsga (2000),
Cambridge Certificate in Advanced English (2001)
Német: felsőfokú állami nyelvvizsga (1988)

Több mint 25 éve foglalkozom emberekkel, egyetemi oktatóként, mentorként, marketing
tanácsadóként, az utóbbi években coachként és trénerként.
Ügyfeleimet támogatom a különböző munkahelyi, vezetői és élethelyzetek teremtette kihívások
megoldásában, az értékekről (különösen saját értékeikről) vallott elképzeléseik pozitív irányú
megváltoztatásában, segítve céljaik elérésében és örömeik megélésében.
Coachként és trénerként kiemelt területem az érzelmi intelligencia, az azt meghatározó
kompetenciák, mint az önismeret, önbecsülés, tudatosság, motiváció, empátia, társas kompetenciák,
asszertív kommunikáció és konfliktuskezelés fejlesztése. Széleskörű tapasztalattal rendelkezem
mentorprogramok kialakítása és működtetése terén, valamint marketingtudásom hozzáadott érték a
szűkebb szakmai témájú coaching folyamatokban.

