SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Dr. Antal Mária Réka
egyetemi tanársegéd
1969. szeptember 26-án születtem Sepsiszentgyörgyön (Kovászna megye, Románia)
1988-ban érettségiztem a Székely Mikó Kollégium (volt Matematika-Fizika Líceum,
Sepsiszentgyörgy) matematika szakán.
1989-’94 között a brassói „Transilvania” Egyetem Faipari Mérnöki Kar Bútortervező Szakán
tanultam Diploma dolgozatom nyárfából készült ebédlőbútorok tervezése volt. E cél
megvalósítása érdekében vettem részt szakmai gyakorlaton a Marosvásárhelyi Bútorgyárnál
(itt gyártottak nyárfából rusztikus bútorokat).
1994-ben okleveles faipari mérnöki diplomát szereztem.
Egyetemi tanulmányaim alatt minden évben egy hónap szakmai gyakorlaton vettem részt
különböző bútorgyáraknál (1991-ben a Brassói Bútorgyárnál, 1992 és ’93-ban a
Sepsiszentgyörgyi „Confolux” Bútorgyárnál, 1994-ben a Marosvásárhelyi Bútorgyárnál).
1994-ben diploma dolgozatommal részt vettem a brassói Tudományos Diákköri
Konferencián.
1994-1996 között bútortervezőként dolgoztam a sepsiszentgyörgyi „Confolux” Bútorgyárban.
Feladataim közé tartozott az állandóan változó külföldi piaci igényeknek megfelelő bútorok
tervezése, már meglévő termékek felújítása, prototípusok tervezése és gyártási technológiájuk
kidolgozása sorozatgyártásra, valamint a gyártás követése és ellenőrzése.
1994 óta tagja vagyok az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság Faipari Szakosztályának.
Rendszeresen részt vettem szakmai konferenciákon és szakmai kiállításokon, ahol több
tudományos előadást tartottam.
1996-ban megkezdtem tanulmányaimat a Nyugat-Magyarországi Egyetem FMK Doktori
Iskolájában, mint nappali tagozatos ösztöndíjas hallgató. A Termékfejlesztési Tanszék Ph.D.
hallgatójaként részt vettem szakmai gyakorlatokon, belföldi és nemzetközi "Workshop"
rendezvényeken, konferenciákon, kiállításokon, szemináriumokon.
Abszolutóriumot 1999-ben szereztem. Kutatási témám jellege miatt többször folytattam
tudományos kutatómunkát a bécsi Iparművészeti Múzeumban (Museums für Angewandte
Kunst), a brassói „Transilvania” Egyetemen (Románia), a budapesti V.A.M Design Centernél.
Részt vettem nemzetközi bútorkiállításokon (Köln, Milanó, Bukarest, Budapest),
Workshopokon (Brassó, Sopron, Budapest), szakmai gyakorlatokon (V.A.M. Design CenterBudapest, Interspan-Vásárosnamény), szakmai konferenciákon, ahol előadásokat is tartottam.
A doktori cselekmény három éve alatt részt vettem oktatási segédanyag, kutatási elemzés és
projekt szakmai részjelentés összeállításában.
1999-ben a V.A.M. Design soproni kirendeltségénél dolgoztam, itt a doktori cselekményem
előrehaladása érdekében számos kutatómunkát végeztem.
Kutatási munkám befejezése és szakmai fejlődési lehetőségeim bővítése érdekében 19992001 között elvégeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet
Termékfejlesztő és Bútortervező másoddiplomás képzését. Diplomafeladatom menedzser
bútorcsalád tervezése volt (otthoni számítógépes munkahely kialakítása).

2001-ben okl. termékfejlesztő és bútortervező szakmérnöki diplomát szereztem.
2001-ben elvégeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem által szervezett teamtag képző
tanfolyamot, és alapfokú értékelemzési oklevelet szereztem.
2002 januárjában sikeresen megvédtem a doktori szigorlatomat. Szigorlatom témája az
„FMEA alkalmazása a bútorok minőségének javítása céljából”.
2007 decemberében sikeresen megvédtem doktori disszertációmat, melynek címe: „Exkluzív
bútorok meghatározó formáinak elemzése a használati és esztétikai funkciók optimális
arányainak kialakítása szempontjából”.
1999 óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem alkalmazásában dolgozom Sopronban, kezdetben,
mint „doktori koordinátor”, majd az NymE Pályázati Irodájában, mint pályázati munkatárs.
2010/2011-es tanévben elvégeztem a kulturális projektciklus menedzsment képzést, amelyről
tanúsítványt szereztem.
2010-ben oktatói munkát végeztem az NymE FMK Alkalmazott Művészeti Intézetében, a
„Színtan” c. tárgy oktatását vállaltam.
2010-től oktatom a „Bútorstílusok” c. tantárgyat (elméleti és gyakorlati órák tartása) a Faipari
Mérnöki Karon.
2012. szeptember óta egyetemi tanársegéd vagyok a Terméktervezési és Gyártástechnológiai
Intézetben. Oktatott tantárgyak: Környezettudatos tervezés, Szín és felületképzés,
Bútorstílusok, Bútortervezés (MSc.), Integrált terméktervezés 2. (MSc.).
Több folyóiratban jelentek meg publikációim. Szakfolyóiratokban és konferencia
kiadványokban megjelent publikációimnak száma: 10db. Tudománynépszerűsítő tevékenység
(könyv, dolgozat): 4db. Tudományos fórumokon tartott előadások száma: 6db. Tudományos
konferenciákra készített poszterek száma: 3db.
Nyelvismeretem angol középfok (A és B típus), román felsőfok.

