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Hivatalos indoklás (1 mondat): 

Varga Rózsát az Épületszerkezettani Tanszéken elsősorban az angol nyelvű képzésen végzett 

másfél évtizedes elkötelezett, kitartó és áldozatos „külsős” oktatói munkájáért javasoljuk a 

címzetes docensi cím adományozására.  

 

 

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

Varga Rózsa már hallgatóként kiemelkedett az átlagból nyelvtudásával, a világra való 

nyitottságával és az épületszerkezettan iránti érdeklődésével. Az előbbit az elnyert több 

külföldi – köztük brazíliai – ösztöndíj jelzi, az utóbbit az Épületszerkezettani Tanszéken 

végzett doktori iskolai tanulmányok, amelynek végeztével rövid ideig a tanszék főállású 

munkatársa. Szakmai ismereteit projektellenőrként gazdagította tovább, aminek 

eredményeként munkahelyén fiatalon projektellenőrzési ágazatvezető lett. Emellett 

folyamatosan végzett és végez épületszerkezeti tervezést és szaktanácsadást is. Folyamatosan 

képzi magát, műszaki ellenőr magas- és mélyépítési szakterületen, ingatlanvagyon-értékelő és 

-közvetítő, épületszigetelő szakmérnök. Tanszékünkön az oktatásba 1999-ben kapcsolódott be 

doktoranduszként, azóta megszakítás nélkül munkatársunk előbb főállásban, 12 éve külsős 

oktatóként.  

A magyar és az angol képzésben elsősorban gyakorlatvezetőként segíti munkánkat. Alapos 

és következetes munkájáról ismert. Mind az ismeretanyag átadását, mind számonkérését, 

értékelését rendkívüli körültekintéssel, minden szempont maximális figyelembe vételével 

végzi, ami a más kultúrát képviselő hallgatók esetében sokszor különleges erőfeszítést és 

türelmet kíván. Személyében tanszékünk oktatási terhelésében jelentős segítséget kapott és 

kap. Mindezek figyelembevételével javasoljuk a címzetes egyetemi docensi cím odaítélését 

Varga Rózsának. 



Életrajz 
 

Név: VARGA RÓZSA 

 

Szakképzettség, tanulmányok 

2009-2011 Épületszigetelő Szakmérnöki Szak (BME Épületszerkezettani Tanszék) 

posztgraduális továbbképzés 

2010-2010 Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tanfolyam elvégzése 

2005  Műszaki ellenőri névjegyzékbe vétel magasépítési és mélyépítési szakterületre 

2001  Ingatlanközvetítői névjegyzékbe vétel  

1999  Építészmérnöki diploma a BME Építészmérnöki Karán 

 

Szakmai gyakorlat, munkahely 

2003- Projektellenőrzési ágazatvezető a SERATUS Ingatlan Tanácsadó Igazságügyi 

Szakértő Kft.-nél Feladatkör: Beruházás-ellenőrzés a banki 

projektfinanszírozáshoz kapcsolódóan; ajánlatadás, szerződéskötés, projekt-

követés – jelentések készítése, ingatlan-értékbecslés. Az ellenőrzött beruházások 

típusa: társasházak, irodaépületek, szállodák, kereskedelmi épületek, ipari és 

mezőgazdasági létesítmények. 

2001-2003 Projektellenőrzés és ingatlan-értékbecslés a SERATUS Ingatlan Tanácsadó 

Igazságügyi Szakértő Kft.-nél 

2003- Konzulensi tevékenység a magyar és az angol nyelvű épületszerkezettan 

oktatásban (BME, Épületszerkezettani Tanszék) 

1999-2003 Épületszerkezeti szaktervezés, kiviteli tervek késztése a BME Épületszerkezettani 

Tanszékének munkatársaival való együttműködések során (családi házak, 

középületek) 

2002-2003 Tudományos segédmunkatárs a BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani 

Tanszéken 

1999-2002 Doktori iskola nappali tagozaton a BME Építészmérnöki Karán, az 

Épületszerkezettani Tanszéken 

1998 Pályázat útján nyert nyolc hét tervezői munka az Arquitetura & Interiores 

építészirodában Florianópolisban /Brazília/ az IAESTE szervezésében 

1997 Pályázat útján nyert tíz hét gyakornoki munka a Musag építészirodában Haifában 

(Izrael) az IAESTE szervezésében 

 

 

A Kari Tanács ülésének időpontja: 

Szavazati joggal rendelkezők száma: 

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