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Név: Bárdné dr. Feind Teréz   

Születési hely, év, hó, nap:  

Anyja neve:  

Legmagasabb iskolai végzettsége, kelte: egyetem, 1973 (ELTE), 1984 (BME). 

Szakképzettsége: okleveles középiskolai tanár, okl. építészmérnök 

Tudományos fokozata, címe, kelte: PhD, 2002. 

Habilitáció éve, tudományága: - 

Munkahelye: BME, Építészmérnöki Kar, Építészeti Ábrázolás Tanszék 

Beosztása (munkakör, vezetői megbízás): egyetemi docens 

Lakáscíme:  

elérhetősége (telefon, fax, e-mail): 463-1168/5543 

Adóazonosító jele: - 

A kitüntetés átadásának időpontja: 

Korábbi kitüntetései (évszám megjelölésével): 

• Rektori dicséret, 1977 

• Művelődési Miniszteri dicséret, 1982 

• „Kiváló FEB-vezető”, 1989 

• „Az év előadója” hallgatói elismerés, 2010 

• „A Kar legjobb oktatója” hallgatói elismerés, 2010 

• „Az év gyakorlatvezetője” hallgatói elismerés, 2011 

 

 

 

 

Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Közel négy évtizeden át nagy pedagógusi, oktatói elhivatottsággal, empátiával, türelemmel és 

odaadással végzett, a hallgatóság és kollégái által egyaránt elismert, példamutató oktatói 

munkájáért.   



Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése (kb. 1 oldal terjedelemben): 
 

A javaslat részletes indoklása: 

Bárdné Dr. Feind Teréz az ELTE tanárképző szakán, matematika-ábrázoló geometria szakos 

középiskolai tanárként szerezte első egyetemi diplomáját. 1974-től a BME Építészmérnöki 

Karának Ábrázoló Mértani Tanszékén tanársegédként kezdett dolgozni. Oktatói munkája 

során gyakran találkozott olyan, az oktatott területéhez kapcsolódó, a mérnöki gyakorlat 

szempontjából fontos szakmai problémákkal, amelyekhez néha a geometria egzaktságot 

nélkülöző megoldások kapcsolódtak. Ezért úgy vélte, hogy szakmai munkájának emeléséhez 

közelebbről megismeri az általa oktatott ismeretek beépülését és beépíthetőségét az 

építészmérnöki képzésbe. 1984-ben a BME Építészmérnöki Karán okleveles építészmérnök 

diplomát szerzett. 1988-tól adjunktusként, majd 2003-tól egyetemi docensként dolgozott az 

Ábrázoló Mértani Tanszéken, majd annak jogutódján, az Építészeti Ábrázolás tanszéken. Az 

oktatásban kezdetben gyakorlatvezetőként, majd önálló tárgyfelelősként az „Ábrázoló 

geometria 1” és „Ábrázoló geometria 2” tárgyakat tanította. 

 

2002-től válaszható tárgyként a „Geometria formák” című tantárgy tematikáját dolgozta ki és 

hirdette meg. E tárgy kidolgozásának az az ismeretanyag adott alapot, melyet a geometriai 

szimmetriák csoporttulajdonságainak elemzésétől a szimmetria építészeti tervezésben 

alkalmazott szerepéig tanulmányozott, rendszerezett. A tantárgyat éveken át nagy számú 

érdeklődő hallgató vette fel. 

 

Szakmai-oktatói munkája az oktatás módszertani, tudományos alapú vizsgálati kérdéseivel 

egészült ki. Sokat foglalkozott a mérnöki vizuális kommunikáció alapkérdéseivel, PhD 

dolgozatát is ebből a témából készítette. „A vizuális műszaki kommunikáció alapjainak 

elsajátítási folyamata” címmel írt dolgozatát az ELTE tanárképző szakán is elismeréssel 

fogadták. 

 

Bárdné Feind Teréz odaadó, lelkiismeretes pedagógus, aki azokkal a hallgatókkal is 

hatékonyan tud foglalkozni, akiknek a geometriai alapképzése az átlagosnál hiányosabb. Neki 

köszönhető, hogy az Ábrázoló geometria tantárgy keresztfélévén sokan abszolválták a tárgyat 

az ő pedagógia érzékének, empátiájának köszönhetően. A hallgatói teljesítmények 

értékelésében korrekt, oktatói munkáját a hallgatók több éven keresztül megkülönböztetett 

figyelemmel értékelték, az egyetemi rangsorban a Kar hallgatói által elismert oktatók 

legjobbjai közé került. 

 

 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

A Kari Tanács szavazatának eredménye:            .....igen     .....nem     .....tartózkodás 
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