
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Emese Egyed 

Aleea Brates nr. 4/40, 400566 Cluj-Napoca 

POZIŢIA profesor universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/09/1980–30/08/1988 profesor de liceu
Liceul "Brassai Sámuel", Cluj (Romania) 

Predarea limbii i literaturii maghiare la clasele V-XII.ș , responsabilită i: diriginte, efa catedrel de limba ț ș
si literatura maghiară, indrumătoarea cercului literar maghiar pentru elevi, pregătirea elevilor pentru 
concursuri de limba i litearura maghiară i pentru prezentarea la nivel calitativ înalt a spectacolelor ș ș
teatrale în limba maghiară

16/07/1988–30/01/1990 corector principal
Uniunea Scriitorilor Revista "Utunk" Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) 

corectarea textelor destinate publicării, redactare de texte

01/02/1990–01/10/1990 redactor
Uniunea Scriitorilor Revista Helikon, Cluj (România) 

redactarea de texte literare în limba maghiară, asigurarea func ionării rubricii de arte a revisteiț

01/10/1990–30/09/1991 asistent universitar
Universitatea din Cluj-N, Cluj-Napoca (România) 

▪ seminarii de specialitate la literatura maghiară (specializarea limba i literatura maghiară)ș

▪ responsabil de an (1990-1994)

01/10/1991–30/09/1998 lector universitar
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) 

▪ cursuri i seminarii de literatura maghiarăș

▪ responsabilită i pt. cursul de jurnalismț

▪ responsabilită i pentru mobilită ile internationale (studenti i cadre didactice, bursele CEEPUS etc.ț ț ș )

01/10/1998–24/02/2002 conferen iar dr. ef de catedrăț ș
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) 

▪ predarea la nivel licen ă, masteratț  (Literatura maghiară, Introducere în filologie, Edi ia critică)ț

▪ organizarea func ionării Catedrei de Literatura maghiarăț

▪ responsabila mobilită ilor interna ionaleț ț

25/02/2002–16/07/2007 profesor titular dr. ef de catedrăș
Universitatea Babe -Bolyai Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) ș

▪ cursuri i seminarii de specialitate (nivel licen ă, masterat, doctorat)ș ț

▪ responsabila programei de masterat Studii de lingvistică i literatura maghiară)ș
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▪ responsabila mobilită ilor interna ionaleț ț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/09/1964–15/06/1972 promovat clasele I-VIII
coala generală nr. 4, Cluj (România) Ș

Limba i literatura maternă maghiară, Limba i literatura romănă, Limba franceză, Matematica, Fizica,ș ș
Chimia, Geografia, Istoria naturii, Istoria, Muzica, Desen, Educa ie fizicăț

15/09/1972–14/06/1976 Diplomă de bacalaureat pentru sec ia umanăț
Liceul nr. 11 - sec ia sport, Cluj (România) ț

Disciplinele principale studiate: Limba i literatura maternă maghiară, Limba i literatura română, ș ș
Limba i literatura franceză, Limba latină, Matematica, Fizica, Chimia, Muzica, Desenș

Istoria, Geografie, Filosofie, Atletism

01/10/1976–15/07/1980 Diplomă de licen ă în filologie specializarea Lb. i lit. franceză-Lb. i ț ș ș
lit. maghiară
Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) 

Disciolinele principale studiate: Limba franceză, Literatura franceză, limba maghiară, Literatura 
maghiară, pedagogie, Flosofie, Estetică, teoria literaturii i literatura comparată, lingvistică generală, ș
Psihologie colarăș

25/08/1997 Diplomă de Doctor în filologie
Ministerul învă ămâmntului Universitatea "bBbes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) ț

Cercetări în filologie

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) maghiară

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

română C2 C2 C2 C2 C2

Diplomă de bacalaureat în România 

franceză C2 C2 C2 C1 C2

Diplomă de licen ă în filologie limba i literatura franceză-limba i literatura maghiară ț ș ș

germană B1 B2 A2 A2 A2

engleză B1 B1 A1 A1 A1

italiană A2 A2 A2 A2 A2

latină A2 A2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare bune abilită i de comunicare în urma experien ei mele de cadru didactic i redactorț ț ș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

bune competen e de organizare în urma experien ei mele de ef de catedră (1998-200ț ț ș 7) i de ef de ș ș
sec ie (Societatea Muzeului Ardelean 2010-). ț
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ o bună cunoa tere a proceselor de controlș

▪ competen e de mentorareț

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator elementar
Utilizator

independent
Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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   ECV 2017-06-14T06:09:47.544Z 2017-06-14T17:27:18.984Z V3.3 EWA Europass CV true                    Emese Egyed    Aleea Brates nr. 4/40 400566 Cluj-Napoca   position POZIŢIA  profesor universitar      false  profesor de liceu <p>Predarea limbii și literaturii maghiare la clasele V-XII., responsabilități: diriginte, șefa catedrel de limba si literatura maghiară, indrumătoarea cercului literar maghiar pentru elevi, pregătirea elevilor pentru concursuri de limba și litearura maghiară și pentru prezentarea la nivel calitativ înalt a  spectacolelor teatrale în limba maghiară</p>  Liceul "Brassai Sámuel"    Cluj  Romania     false  corector principal <p>corectarea  textelor destinate publicării, redactare de texte</p>  Uniunea Scriitorilor Revista "Utunk" Cluj-Napoca    Cluj-Napoca  RO România     false  redactor <p>redactarea de texte literare în limba maghiară, asigurarea funcționării rubricii de arte a revistei</p>  Uniunea Scriitorilor Revista Helikon    Cluj  RO România     false  asistent universitar <ul><li>seminarii de specialitate la literatura maghiară (specializarea limba și literatura maghiară)</li><li>responsabil de an (1990-1994)</li></ul>  Universitatea din Cluj-N    Cluj-Napoca  RO România     false  lector universitar <ul><li>cursuri și seminarii de literatura maghiară</li><li>responsabilități pt. cursul de jurnalism</li><li>responsabilități pentru mobilitățile internationale (studenti și cadre didactice, bursele CEEPUS etc.)</li></ul>  Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca    Cluj-Napoca  RO România     false  conferențiar dr.  șef de catedră <ul><li>predarea la nivel licență, masterat (Literatura maghiară, Introducere în filologie, Ediția critică)</li><li>organizarea funcționării Catedrei de Literatura maghiară</li><li>responsabila mobilităților internaționale</li></ul>  Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca    Cluj-Napoca  RO România     false  profesor titular dr. șef de catedră <ul><li>cursuri și seminarii de specialitate (nivel licență, masterat, doctorat)</li><li>responsabila programei de masterat Studii de lingvistică și literatura maghiară)</li><li>responsabila mobilităților internaționale</li></ul>  Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca    Cluj-Napoca  RO România      false promovat clasele I-VIII <p>Limba și literatura maternă maghiară, Limba și literatura romănă, Limba franceză, Matematica, Fizica, Chimia, Geografia, Istoria naturii, Istoria, Muzica, Desen, Educație fizică</p>  Școala generală nr. 4    Cluj  RO România     false Diplomă de bacalaureat pentru secția umană <p>Disciplinele principale studiate: Limba și literatura maternă maghiară, Limba și literatura română, Limba și literatura franceză, Limba latină, Matematica, Fizica, Chimia, Muzica, Desen</p><p>Istoria, Geografie, Filosofie, Atletism</p>  Liceul nr. 11 - secția sport    Cluj  RO România     false Diplomă de licență în filologie specializarea Lb. și lit. franceză-Lb. și lit. maghiară <p>Disciolinele principale studiate: Limba franceză, Literatura franceză, limba maghiară, Literatura maghiară, pedagogie, Flosofie, Estetică, teoria literaturii și literatura comparată, lingvistică generală, Psihologie școlară</p>  Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca    Cluj-Napoca  RO România    false Diplomă de Doctor în filologie <p>Cercetări în filologie</p>  Ministerul învățămâmntului Universitatea "bBbes-Bolyai" din Cluj-Napoca    Cluj-Napoca  RO România      hu maghiară    ro română  C2 C2 C2 C2 C2   Diplomă de bacalaureat în România   fr franceză  C2 C2 C2 C1 C2   Diplomă de licență în filologie limba și literatura franceză-limba și literatura maghiară   de germană  B1 B2 A2 A2 A2   en engleză  B1 B1 A1 A1 A1   it italiană  A2 A2 A2 A2 A2   la latină  A2 A2 A2 A2 A2  <p>bune abilități de comunicare în urma experienței mele de cadru didactic și redactor</p>  <p>bune competențe de organizare în urma experienței mele de șef de catedră (1998-2007) și de șef de secție (Societatea Muzeului Ardelean 2010-). </p>  <ul><li>o bună cunoaștere a proceselor de control</li><li>competențe de mentorare</li></ul>   B A B A A 

