SZAKMAI ADATLAP
1. Személyes adatok
Név: Dr. Berki Gabriella
E-mail cím: berkig@juris.u-szeged.hu
2. Végzettségek, tudományos fokozatok
2019 –

: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, egészségügyi szakjogász

2011 – 2015: Genti Egyetem, Jogi Kar, doktori fokozat társult doktori képzés keretében
2008 – 2015: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, doktori fokozat társult doktori képzés
keretében (a doktori disszertáció címe: Cross-border patient mobility:The legal framework of
obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient’s perspective)
2003 – 2008: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, jogász (summa cum laude)
1995 – 2003: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközép Iskola, Orosháza
3. Munkahely
SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus
4. Szakmai tapasztalatok és tagságok, egyetemi közélet
2017: MoveS (Európai szociális jogi szakértői hálózat) – az Európai Bizottságnak
nyújtott ad-hoc támogatásért és flash riportokért felelős koordinátor
2013szakértő

: Network FMSSFE Statistics (Európai szociális statisztikai együttműködés) – jogi

2013-2017: FreSsco (Európai szociális jogi szakértői hálózat) – hírlevél szerkesztő, jogi
szakértő
2012-2013: trESS – a statisztikai teamhez rendelt jogi szakértő
2010-2013: trESS – szemináriumi jelentéstevő
5. Oktatói tevékenység
Nemzetközi, európai és magyar szociális jog
6. Tudományos tevékenység

Tudományos, konferencia-előadások tartása:
2016. okt. 24.: Conference "Towards amplified awareness of EU rights to cross-border care”
(Brüsszel, az előadás címe: The practical implications of the Cross-border Healthcare
Directive)

2016. okt. 13.: FreSsco Seminar (Bukarest, az előadás címe: Access to healthcare for students
in another EU Member State)
2016. május 5.: Sorbonne – SZTE Erasmus Seminar (Szeged, az előadás címe: FreSsco and
co.)
2016. február 11: A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban
(Miskolc, az előadás címe: A betegmobilitás magyarországi szabályozása az uniós jog
tükrében)
2015. október 16.: Slovenian and Croatian FreSsco Seminar: Current issues of cross-border
healthcare (Opatija, az előadás címe: EU and Hungary: Patient mobility in the EU and the
Hungarian experience)
2015. május 8.: Sorbonne – SZTE Erasmus Seminar (Szeged, az előadás címe: FreSsco and
co.)
2014. október 13.: Mobility of Workers and Pensioners and Coordination of Social Protection
in Europe (Leuven, az előadás címe: Overview of current issues from a legal point of view:
Patient Mobility Directive - its origins and implications)
2014. május 9.: 7th seminar of young researchers on European Labour Law and Social Law
(Gent, az előadás címe: Free movement of patients? Recent obstacles of European patient
mobility)
2013. május 17.: 6th seminar of young researchers on European Labour Law and Social Law
(Halle-Wittenberg, az előadás címe: Legislation on European Patient Mobility:
(R)evolution?)
2013. május 11.: Sorbonne – SZTE Erasmus Seminar (Szeged, az előadás címe: European
social security databases)
2013. március 20.: Európai Parlament - Konferencia a személyautókhoz való egyenlő
hozzáférésről (Brüsszel, az előadások címe: Mobility matters! és Modern cars: Design for
All!)
2013. február 1.: Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók
Konferenciája (Szeged, előadás címe: European Patient Mobility: More light!)
2012. április 16.: Sorbonne – SZTE Erasmus Seminar (Szeged, az előadás címe: trESS: how
can we help you?)
2012. február 2.: Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók
Konferenciája (Szeged, előadás címe: Defining patient mobility – conceptual basics)
2011. október 21.: Határon innen és túl - szakmai kerekasztal (Szeged, az előadás címe:
Mobilitás és szociális biztonság. A szociális biztonsági rendszerek koordinációja az Európai
Unióban)
2011. október 5.: 3rd European Conference on Health Law, EAHL PhD and Early Career
Researcher Satellite Workshop (Leuven, az előadás címe: Mobile (elderly) patients –
European legal framework on patient mobility with special regard to pensioners)

2011. június 3.: DE-ÁJK VIII. Doktorandusz Konferenciája (Debrecen, az előadás címe: Az új
betegmobilitási irányelv: régen várt válaszok vagy újabb kérdések?)
2011. május 12.: 4th seminar for young researchers on European Labour Law and Social Law
(Szeged, az előadás címe: Travelling Patients – The Hitchhikers’ Guide to the European
Healthcare)
2009. május 14.: A munkavállalók szabad mozgása - uniós munkavállalók Magyarországon és
Romániában (Szeged, az előadás címe: A szociális koordináció és a munkavállalók szabad
mozgása)
2009. február 5.: Munkajogi és Szociális Jogi Doktoranduszok és Pályakezdő Oktatók
Konferenciája (Szeged, előadás címe: Posting of workers: a kiküldött munkavállalókra
vonatkozó munkajogi és szociális jogi szabályok az Európai Unióban)
Publikációs lista elérhetősége az MTMT alapján:
ld. MTMT
7. Díjak, elismerések

8. Nyelvismeret
Német, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga (2003.)
Angol, felsőfokú, C típusú nyelvvizsga (2011.)

