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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Kádár Edith 

Adresă(e) Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31, 400202 Cluj-Napoca, Jud: Cluj 

Telefon(oane) 0264-432417 

Fax(uri) 0264-432417 

E-mail ekadar@yahoo.com 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Facultatea de Litere, Catedra de limba maghiară şi 
lingvistică generală) 
Conf. univ. 

  

Domenii de specialitate • sintaxă şi morfologie teoretică şi descriptivă, teoria gramaticii, abordarea gramaticii în 
învăţământul preuniversitar, sociolingvistică 

Domenii de cercetare  • sintaxa predicaţiei nominale; construcţii cu verbul ’a fi’ şi verbul copulativ; construcţiile expresiilor 
atmosferice; sintaxa, sistemul aspectual şi temporal al graiului maghiar din Moldova; 
valorificarea datelor din dialectologie în cercetările diacronice; contacte lingvistice la nivelul 
morfologic şi sintactic; metodele şi conţinuturile educaţiei lingvistice în învăţământul 
preuniversitar 

Experienţa profesională  
  

Perioada 1997–1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activităţi didactice de predare la disciplinele: Limba maghiară contemporană şi limbajul jurnalistic 
(1998-1999, Colegiului de Jurnalistică „Ady Endre”, Oradea), Sintaxa limbii maghiare 
contemporane (din 1998, UBB, Fac. de Litere), Morfologia limbii maghiare contemporane (din 
1999, UBB, Fac. de Litere) 

• Cercetare (Principalele proiecte: 1995–1997: Analiza descriptivă a unor manuscrise ecleziastice 
sălăjene din secolele XVII–XVIII; 1997–1999: colaborator la redactarea dicţionarului „Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tár” (Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania); 1999: Bază de 
date a poreclelor din satul Bozieş, jud. Sălaj şi Săcădate, jud. Sibiu; 1998–1999: Istoria 
terminologiei lingvistice în gramatici, dicţionare, glosarii, etc. din secolele XVI–XVIII; 1998: 
Bilingvismul în diasporă; 1997–1998: Caracteristicile limbajului regional în presa scrisă etc.) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Cultura Maghiară (str. Horea 
nr. 31., 400202 Cluj-Napoca) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 1999–2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent 
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Activităţi şi responsabilităţi principale • Activităţi didactice de predare la disciplinele: Sintaxa limbii maghiare contemporane, Morfologia 
limbii maghiare contemporane, Traductologie; seminar de traducere română–maghiară (2003–
2004, UBB, Fac. de Litere), Textologie, teoria textului; seminar (2002-2003, UBB, Fac. de Litere), 
Traductologie; seminar de traducere engleză–maghiară (2000-2001, UBB, Fac. de Litere), 
Gramatică generativă şi sintaxa limbii maghiare (2003-2004, UBB, Fac. de Litere, sponsorizat de 
Central European University Curriculum Development Center) 

• Cercetare (Principalele proiecte, granturi: 09. 2003–06. 2004: Gramatică generativă şi sintaxa limbii 
maghiare. Grant pt. finanţarea introducerii cursului cu titlul Introducere în gramatica generativă a 
limbii maghiare, CEU – Curriculum Resource Center, Budapesta; 02–03. 2003: Event structure 
and the topic–predicate articulation of the sentence,  Institutul de Lingvistică al Academiei 
Maghiare şi Programul de Lingvistică teoretică a Universităţii Eötvös Loránd din Budapesta; 09. 
2001–09. 2002: Manual pentru învăţarea limbii maghiare ca limbă străină (împreună cu asist. drd. 
Emese Fazakas), Fundaţia Arany János a Academiei Maghiare, Budapesta; 09. 2000–01. 2001: 
Aserţiunile relative, Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca şi Ministerul Educaţiei din 
Ungaria; 02. 2000, 2001, 2002; The left periphery of the Hungarian sentence, Domus Hungarica 
Scientiarium et Artium, Budapesta; etc.)  

• Activitaţi legate de învăţământul preuniversitar: din 1997 am participat la diferite programe şi 
concursuri şcolare pe tema cultivării limbii materne, ca organizator sau membru al juriului (din 
1999 am colaborat la întocmirea testelor pentru concursul Aranka György – concurs de cultivare a 
limbii maghiare pentru clasele IX–XII, respectiv pentru concursul Simonyi Zsigmond – concurs de 
ortografie pentru clasele V–VIII; din 2000 organizez faza națională a acestui concurs.) 

• Distincții și premii: Decembrie 2002: Distincţia Ungară de Stat „Pentru minorităţi” decernată 
colectivului editorial al Dicţionarului istoric al lexicului maghiar din Transilvania 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de limba maghiară şi lingvistică generală  
(str. Horea nr. 31., 400202 Cluj-Napoca) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2004–2012 

Funcţia sau postul ocupat Lector 
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Activităţi şi responsabilităţi principale • Activităţi didactice de predare la disciplinele: Sintaxa limbii maghiare contemporane, Morfologia 
limbii maghiare contemporane, Limba maghiară (2006–2008, UBB, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Învăţământ la distanţă), Limba maghiară (2007–2008, UBB, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei), Gramatică normativă (2006–2010, UBB, Fac. de Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Catedra de Jurnalism), Teoria sintaxei (din 
2007, UBB, Fac. de Litere) 

• Cercetare (Principalele proiecte, granturi: 09–12 2011: Hungarian Generative Diachronic Syntax 
Project. Grant OTKA (National Research Fund No. NK 78074), Ungaria. Conducator proiect: É. 
Kiss Katalin DSc, Institutul de Lingvistică al Academiei Maghiare, Budapesta; 09.2007: Adverbs at 
the interfaces. Grant OTKA (Hungarian Scientific Research Fund No. TS 049873), Ungaria. 
Conducator proiect: É. Kiss Katalin DSc, Institutul de Lingvistică al Academiei Maghiare, 
Budapesta; 12.2005–06.2006: Sintaxa verbului ’a fi’ în limba maghiară. Programul pentru 
Cercetare Ştiinţifică al Academiei Maghiare „Arany János”; 10.2004–06.2005: Aspecte lingvistice 
şi antropologice a literaturii memorialistice din sec. al XVII-lea. Limbă şi alfabetizare: funcţii, relaţii, 
ipoteze. Studiu de caz pe baza memoriilor lui Mikó Miklós de Bodon, un manuscris din sec. al 
XVII-lea; 03–05.2005: Adverbs at the interfaces. Grant OTKA (Hungarian Scientific Research 
Fund No. TS 049873), Ungaria. Conducator proiect: É. Kiss Katalin DSc, Institutul de Lingvistică 
al Academiei Maghiare, Budapesta; etc.) 

• Activitaţi legate de învăţământul preuniversitar: 2008−2011: preşedintele Comisiei Naţionale de 
Specialitate de limba şi literatura maghiară - secţia ciclul gimnazial, şi în această calitate am 
participat – în diferite etape – la elaborarea programei şcolare pt. ciclul gimnazial. 

• Alte activitaţi şi responsabilităţi: 2008–2012: preşedintele Comisiei de Lingvistică a Consiliului din Cluj 
al Academiei Maghiare de Ştiinţe; din 2007: membru al corporaţiei doctorilor a Academiei de Ştiinţe 
Maghiare; din octombrie 2007: coordonatorul Cercului de cercetare lingvistică „Márton Gyula”, 
înfiinţat cu sprijinul Federaţiei Universitare Maghiare din Cluj (atribuţii: organizarea admiterii, a 
programelor tutoriale, respectiv a unor seminarii şi mese rotunde în cadrul colegiului profesional);  
Director al comitetului de organizare a seriei de conferinţe cu participare internaţională: Rezultate 
noi in descrierea limbii maghiare I. (2008), II. (2010); participări la diferite conferinţe, şcoli de vară, 
workshopuri etc. în ţară şi în străinătate; Cursuri de perfecţionare pt. profesorii din învăţământul 
preuniversitar (2008: Satu Mare; 2009: Cluj-Napoca; 2010: Miercurea Ciuc); 10.11.2009–
13.11.2009: coordonarea unei evaluări naţionale privind cunostinţele ortografice a elevilor claselor 
V–VIII.  (17 judeţe, aprox. 210 şcoli); etc. 

• Distinții și premii: Mai, 2009: Premiul „Arany János” pentru excelenţă, oferit de Academia Maghiară 
de Ştiinţe 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de limba maghiară şi lingvistică generală  
(str. Horea nr. 31., 400202 Cluj-Napoca) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2012– 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale • Activităţi didactice de predare la disciplinele: Sintaxa limbii maghiare contemporane, Morfologia limbii 
maghiare contemporane, Teoria sintaxei, Lingvistica modernă aplicată în didactica limbii materne, 
Didactica limbii materne în condiţii speciale 

• Cercetare (Principalele proiecte, granturi: 01−06. 2013: „Restructurarea curriculumului naţional în 
învăţământul liceal”, proiect POSDRU pentru elaborarea programelor şcolare pe discipline/ module, 
an de studiu; 02. 2012 − 01. 2018: Comprehensive Grammar Resources: Hungarian (CGRH). 
Grant OTKA (Hungarian Scientific Research Fund No. NK 100804), Ungaria. Conducator proiect: 
Kenesei István DSc, Institutul de Lingvistică al Academiei Maghiare, Budapesta; 01.10.2013. – 
31.03.2014, respectiv 01.10.2014. – 31.03.2015: Grant colectiv Termini, Finanțat de Academia 
Maghiară de Știinte ▲Conferinţe; worshopuri, proiecte naționale și internaționale legate de sintaxa, 
sistemul aspectual şi temporal al graiului maghiar din Moldova; valorificarea datelor din 
dialectologie în cercetările diacronice; contacte lingvistice la nivelul morfologic şi sintactic; metodele 
şi conţinuturile educaţiei lingvistice în învăţământul preuniversitar, etc.) 

• Activitaţi legate de învăţământul preuniversitar: workshopuri, conferinţe, dezbateri, cursuri de 
perfecţionare pe tema abordării gramaticii în învăţământul preuniversitar; organizarea concursului 
„Simonyi Zsigmond” – concurs de ortografie pentru clasele V–VIII (1998–2017); organizarea 
olimpiadei de lingvistică „Unikornis” pentru clasele IX–XII. (2014–); cursuri de perfecţionare și 
prelegeri pe tema abordării gramaticii în învăţământul preuniversitar, pt. profesorii din 
învăţământul preuniversitar (2013: Cluj-Napoca, 2014: Szekszárd (Ungaria), Cluj-Napoca (2), 
Sfântu Gheorghe, 2015: Subotica (Serbia), Beregovo (Ucraina), Tg. Secuiesc, Sovata, Oradea, 
Tg. Mureș, 2016: Comarno (Slovacia), Pécs (Ungaria), Tg. Mureș, 2017: Cluj-Napoca, Miercurea-
Ciuc, Satu Mare, Baraolt, Brasov, 2018: Budapesta (Ungaria), Nitra (Slovacia), Miercurea Ciuc, 
Satu Mare, Tg. Mureș, 2019: Zalău, Roșia Montană, Münster (Germania), Budapesta (Ungaria), 
Komarno (Slovacia); organizarea şi coordonarea a 11 workshopuri dedicate elaborării unor 
materiale auxiliare pentru învâţământul preuniversitar (clasele V-VIII) la disciplina Lb. şi literatura 
maghiară; editor rubrică la revista Tanítók Lapja destinată învățământului primar (2013–2017); 
elaborarea programelor şcolare (ianuarie-iunie 2013: proiect POSDRU „Restructurarea 
curriculumului naţional în învăţământul liceal”; 2014: programa şcolară pentru disciplina limba și 
literatura maternă clasele a III-a–IV-a, coautor; 2017: programa şcolară pentru disciplina limba și 
literatura maternă clasele a V-a–VIII-a, coordonatoarea grupului de lucru); 2015: manual de 
comunicare în limba maternă maghiară pt. clasa a II-a – consultant, lector; 2017: manual de 
limba și literatura maghiară maternă pt. clasa a V-a – consultant, lector; 2018: manual de limba și 
literatura maghiară maternă pt. clasa a VI-a – coordonator stiintific, redactor, 2019: manual de 
limba și literatura maghiară maternă pt. clasa a VII-a – coordonator stiintific, coautor) 

• Alte activitaţi şi responsabilităţi: Membru în comitetul de organizare (responsabilă pentru secţia 
lingvistică): VII-lea Congres Internaţional de Hungarologie, Cluj-Napoca, august, 2011. Instituţii 
organizatoare: UBB, Societatea Muzeului Ardelean, Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de 
Ştiinţe, Asociaţia Etnografică „Kriza János”, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 
(Asociaţia Internaţională pentru Studii de Hungarologie, Budapesta, Ungaria). Tipul conferinţei: 
internatională, indexată BDI; Director al comitetului de organizare a seriei de conferinţe cu 
participare internaţională: Rezultate noi in descrierea limbii maghiare III. (2012), IV (2014), V 
(2016); Participări la diferite conferinţe, şcoli de vară, workshopuri etc. în ţară şi în străinătate; 
organizatorul olimpiadei de lingvistică „Unikornis „(2014–); coordonatorul Cercului de cercetare 
lingvistică „Márton Gyula” (2007–2016), și Peron (2016–); preşedintele Comisiei de Lingvistică a 
Consiliului din Cluj al Academiei Maghiare de Ştiinţe (2012–); etc. 

• Distincții și premii: Mai, 2017: Medalia “Simonyi Zsigmond-érem”, oferită de Magyar 
Nyelvtudományi Társaság (Society of Hungarian Linguistics), Ungaria;  Decembrie 2017. Premiu 
pentru excelenţă în activitatea didactică (UBB) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de limba maghiară şi lingvistică generală  
(str. Horea nr. 31., 400202 Cluj-Napoca) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1989–1993  

Calificarea / diploma obţinută diplomă bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

profil: matematică – fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Simion Bărnuţiu”, Şimleu-Silvaniei 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Nivel ISCED = 3  
 

  

Perioada 1993–1997  
 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba şi literatura maghiară – limba şi literatura engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Nivel ISCED = 5  

  

Perioada 1997–1998 
 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de studii aprofundate (socio-etnolingvistică) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

sociolingvistică, lingvistică cognitivă, teoria comunicării, interferenţe culturale-lingvistice, 
antropologie culturală, semiotică, etnosemiotică,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Nivel ISCED = 5  

  

Perioada 1999–2006 
 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de doctor (summa cum laude) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

teoria sintaxei, teorii gramaticale, gramatica generativă, sintaxa limbii maghiare (teza de doctorat cu 
titlul: Verbul copulativ şi predicatul nominal în limba maghiară) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Nivel ISCED = 6  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă maghiară 

 
 

Limbi străine cunoscute romană, engleză, germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba română   C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat B2 
Utilizator 

independent C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  C1 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C1 
Utilizator 

experimentat B2 
Utilizator 

independent C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba germană  A1 
Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar 

  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de lucru în echipă, lucru în condiţii de stres, capacitate de comunicare, flexibilitate, sociabilitate, 
comunicativitate, stabilitate, adaptabilitate 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Antenţie la detalii, responsabilitate, seriozitate, o capacitate bună de analiză şi sinteză, gândire 
strategică, o capacitate bună de a realiza planuri. 
Bun organizator/coordonator/lider (coordonare proiecte de cercetare ştiinţifică; din octombrie 2007 
sunt coordonatorul Colegiului profesional Márton Gyula, ulterior Peron și organizez programe 
tutoriale, serii de prelegeri si comunicări științifice pt. studenţi în cadrul acestuia; ca președinte al 
Comisiei de Lingvistică a Filialei din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe şi vicepreşedintele 
Asociaţiei pentru Cultivarea Limbii Maghiare din Transilvania sunt implicată – şi ca organizator – în 
toate evenimentele profesionale, în special în cele legate de cercetările lingvistice maghiare din ţară; 
am organizat cinci conferinţe cu participare internaţională, respectiv am fost membru în comitetul de 
organizare (responsabil pentru secţia Lingvistică) a celui de al VII-lea Congres Internaţional de 
Hungarologie.) 

Competenţe şi aptitudini tehnice − 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PC/laptop, utilizare programe: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Acrobat 
Professional, platforme Zoom, MS Teams, Redmenta, Google Office. 

Competenţe şi aptitudini artistice − 
  

Alte competenţe şi aptitudini − 
  

Permis(e) de conducere cat. B. 
  

 
 

23. 09. 2020.             


