
Dr. Varga Zsuzsanna vagyok. Első diplomámat a PTE Bölcsészettudományi Karának Angol 

Nyelv és Irodalom, valamint Német Nyelv és Irodalom szakain szereztem, tanári 

szakképesítéssel. Ezt követően lettem gazdasági és jogi szakirányú angol-magyar szakfordító. 

A PTE Közgazdaságtudományi Karán pedig Gazdálkodás és menedzsment alapszakon 

szereztem diplomát. Doktori képzésemet a PTE ÁOK Elméleti Orvostudományok Doktori 

Iskolájában végeztem el. 2011 óta dolgozom az Általános Orvostudományi Karon, 2012 óta a 

Tanulmányi Hivatalt, 2015 óta pedig a Dékáni Hivatalt vezetem. 2017 óta kiképzett trénerként 

rendszeresen tartok 7 szokás képzéseket. Számos Oktatói készségfejlesztő workshopon veszek 

részt szervezőként és előadóként, társelőadóként. Sokszínű tanulmányaim és munkáim során 

vált számomra egyértelművé, hogy a coaching szemlélet közel áll hozzám.  

A tanári hivatás és tréneri tevékenységeim megmutatták az élethosszig tartó fejlődés értékét, 

fordítóként az aprólékos figyelem és precizitás épült be a gondolkodásomba, hivatalvezetőként 

pedig igyekszem szinergiát teremteni a különböző szervezeti egységek között. 

Személyiségemet és szemléletemet nyitottság, stratégiai és innovációs szemlélet jellemzi. 

Kiváló szervező- és kommunikációs, valamint problémamegoldó képességekkel rendelkezem, 

és állok az elém gördülő kihívások elé.  

Hiszek abban, hogy mindenkiben megvan az erő, az energia és az erőforrás arra, hogy 

fejlődni, változni tudjon, saját problémáival megküzdjön. Ezekre a kihívásokra senki más, 

csakis az adott személy képes a megoldást megtalálni. Hiszem, hogy ebben részt tudok venni 

maximális titoktartással, és az érvényes jogszabályok, valamint a coachee és a coach közötti 

szerződés betartásával. 

Hiszek a coachingban és annak erejében, ami a folyamat során a két ember között létrejön, 

abban a termékeny ürességben, amelyben kreatív megoldásra lel a coachee. Hiszek abban, 

hogy a coachee a coaching során megtalálja az ehhez szükséges kellő motivációt és erőt a 

változásra. Meggyőződésem szerint a jövő alakításában a coaching komoly szerepet játszik. 

A folyamatban a coachee támogatása érdekében igyekszem több különböző elméletre 

támaszkodva megtalálni a helyes (a coachee-hoz leginkább illő) módszert, legyen az egy 

komplexebb modell, vagy egy coaching eszköz. Ezen tudásomat és képességeimet 

elkötelezetten fejlesztem. 

Fontosnak tartom a coachee elköteleződését a folyamat, a fejlődés iránt. Szükséges a saját erő, 

akarat, energia és motiváció ahhoz, hogy eredményes legyen a coaching. A coachee nélkül ez 

nem teljesül. Egy coach kevés ehhez, ahogy ezt én sem ígérhetem, viszont azt igen, hogy a 

beszélgetés során odafigyelek, kérdésekkel próbálok inspiráló környezetet kialakítani, és 

megbízható légkört teremteni. 


