
  
 

  

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume Németh, Boglárka 
Adresă(e) bd. 1 Decembrie 1918, nr 14, 400699, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane)  Mobil: +40746382291 
Fax(uri) +40264432417 

E-mail(uri) nemethbogi@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară 
  

Data naşterii 09.05.1984 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lector universitar la Facultatea de Litere UBB, Departamentul de Limba 
Maghiară și Lingvistică Generală 

  

Experienţa profesională  

  
Perioada 

 
01.03.2015− 

Funcţia sau postul ocupat 
       
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

01.10.2012−28.02.2015. 

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 
Lector universitar 
 
Asistarea implementării programelor educaţionale şi monitorizarea evoluţiei studenţilor. Asigurarea de 
consultanţă studenţilor în ce priveşte proiectele academice. Evaluarea performanţei studenţilor în 
cadrul seminarelor. Pregătirea materialelor didactice folosite în procesul de predare-învăţare. 
 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, a Departamentul de Limba Maghiară şi Lingvistică 
Generală 
învățământ universitar 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asistarea implementării programelor educaţionale şi monitorizarea evoluţiei studenţilor. Asigurarea de 

consultanţă studenţilor în ce priveşte proiectele academice. Evaluarea performanţei studenţilor în 
cadrul seminarelor. Pregătirea materialelor didactice folosite în procesul de predare-învăţare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, a Departamentul de Limba Maghiară şi Lingvistică 
Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învățământ universitar 
  

01.10.2010−30.09.2012. Asistent universitar asociat 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asistarea implementării programelor educaţionale şi monitorizarea evoluţiei studenţilor. Asigurarea de 

consultanţă studenţilor în ce priveşte proiectele academice. Evaluarea performanţei studenţilor în 
cadrul seminarelor. Pregătirea materialelor didactice folosite în procesul de predare-învăţare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, a Departamentul de Limba Maghiară şi Lingvistică 
Generală 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învățământ universitar 
  

mailto:nemethbogi@gmail.com�


 
 

01.09.2011−31.08.2012 

 

Funcţia sau postul ocupat Traducătoare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Traducerea textelor de specialitate, corectura. 

Numele şi adresa angajatorului Jurnalul Philobiblon (jurnalul Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Jurnal științific din sectorul universitar 

  
01.09.2006−31.08.2007  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limbă şi literatură engleză 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea implementării programelor educaţionale şi monitorizarea evoluţiei elevilor. Asigurarea de 

consultanţă elevilor în ce priveşte pregătirea la examenele naţionale şi de bacalaureat. Evaluarea 
performanţei elevilor în cadrul orelor de engleză. Pregătirea de materiale didactice folosite în procesul 
de predare-învăţare. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul de muzică „Sigismund Toduță” 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
2007−2010 

Doctorand 

Calificarea / diploma obţinută doctor în filologie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Semantică și pragmatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Maghiară și Lingvistică 
Generlaă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  
2006-2007 Masterand 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Lingvistică antropologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, specializarea Lingvistică antropologică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

  
2002−2006   

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în filologie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Limba şi literatura maghiară, limba şi literatura engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, specializarea maghiară-engleză 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat 

  
1998-2002  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
limbi străine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Kölcsey Ferenc, Satu Mare 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent de liceu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba română   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am participat în mai multe proiecte împreună cu alți colegi 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Autonomie in activitate, capacitate de sinteză 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea echipamentelor de birou (fax, scanner, fotocopiator) 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea pachetului Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) 
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