Kottmayer Tibor
1964-ben született Győrben. Magyar – néprajz szakon diplomázott 1989-ben, majd 1998-ban
a BME műemléki szakmérnöki képzését végezte el. 2000 óta főállásban népi építészetet,
építészettörténetet és műemlékvédelmet tanít a győri Széchenyi Egyetemen.
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koti@sze.hu,

Állampolgárság

magyar

Születési dátum

1964. április 28.

Neme

férfi

Betölteni kívánt munkakör /
foglalkozási terület

egyetemi oktató / műemléki szakmérnök, muzeológus, néprajzkutató, tanár

Mobil:

+36 30 63 13 663

Szakmai tapasztalat
Időtartam

2009. márciustól szakkollégiumi programigazgató, 2000. szeptembertől
egyetemi oktató (építészettörténet, műemlékvédelem, népi építészet)
1990-2000 műemlékvédelmi felügyelő

Foglalkozás / beosztás

szakkollégiumi programigazgató, egyetemi tanársegéd

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Középkori építészet: kerektemplomok; szakrális és történeti kisemlékek
kutatása; népi építészet: szőlőhegyi építmények, településszerkezet,
épületfenntartás;

A munkáltató neve és címe

Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Tevékenység típusa, ágazat

tanítás, oktatás / kutatás

Tanulmányok
Időtartam

1996-1998

Végzettség / képesítés

műemlékvédelmi szakmérnök

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

építészettörténet, műemlékvédelem, műemléki szabályozás

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Építészmérnöki Kar,
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

Országos / nemzetközi besorolás

Egyetem, hároméves, posztgraduális felsőfokú képzés

Időtartam

1982-1990

Végzettség / képesítés

tanár, muzeológus, magyar nyelv és irodalom, néprajz

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

anyagi kultúra, szellemi kultúra, népi építészet, vallás, irodalom, kultúrtörténet

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Bölcsészeti Kar

Országos / nemzetközi besorolás

egyetem, ötéves, felsőfokú

Időtartam

1978-82

Végzettség / képesítés

érettségi

Főbb tárgyak / gyakorlati képzés

tanterv szerint, biológia tagozat

Oktatást / képzést nyújtó intézmény
neve és típusa

Révai Miklós Gimnázium, Győr

Országos / nemzetközi besorolás

gimnázium, négyéves általános középfokú képzés

Egyéni készségek és kompetenciák
Anyanyelv(ek)

magyar

Társas készségek és kompetenciák

Jó előadói készség, előadás közbeni kommunikáció a hallgatósággal,
korosztálytól függetlenül. Az egyetem végzése közben kezdtem el előadni,
tanítani, és ezt a tevékenységet folyamatosan gyakoroltam. Kapcsolatteremtés
és tartás, egyezségre törekvés, melyet műemlékvédelmi felügyelőként tanultam.
Előadói képesség, mert tíz éves koromtól 1989-ig színpadi előadói tevékenységet
folytattam.

Szervezési készségek és kompetenciák Közösségszervezés és összetartás. Egyetemistaként az Eötvös Kollégium
tagja voltam, előbb hallgatóként, majd szeniorként. Itt tapasztaltam meg a
közösség és tanulás kapcsolatrendszerét. Hallgatóimnak rendszeresen
kirándulásokat és múzeumi programokat szervezek.
Műszaki készségek és kompetenciák Műemléki felmérés, felújítás. Sok éven keresztül a munka mellett felmérő
tárborokat vezettem szakközépiskolás és egyetemi hallgatóknak. Felügyelőként
számos felújítást ellenőriztem, és tevékenyen részt vettem tájházak felújításában.

Számítógép-felhasználói készségek és Alapvető felhasználói ismeretekkel rendelkezem, külön képesítésem nincs,
kompetenciák
autodidaktaként tanulom használni a számítógépet és az internetet.
Művészi készségek és kompetenciák Építészeti és művészeti tervezés/kiegészítés, műemléki képzés és munka.
Egyéb készségek és kompetenciák

Nevelési és oktatási elmélettel foglalkozom, kultúratörténet, szintézis lehetőségei.
Kedvtelés szinten baranta harcművészeti edzésre járok.
A népzene és néptánc, a néphagyományok megőrzése, éltetése fontos számomra.

Járművezetői engedély(ek)

A és B kategóriás jogosítvány

Kiegészítő információk

Konzulensként, általános felkészítőként (filológia) illetve opponensként
a diplomamunkák elkészítésében kiemelten részt veszek.
Tagja vagyok az ICOMOS magyar tagozatának.

