Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon(oane)
Fax
E-mail
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

KOZMA Csaba
520063, Strada László Ferenc, nr. 8, bl. 8/17, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România
(+ 40-367) 40 77 53 (acasă)
Mobil: 07 23 - 69 50 98
(+40-267) 35 33 14 (la locul de
muncă)
(+40-267) 35 34 35 (la locul de muncă)
kozmacska@gmail.com
Cetăţenie: română
Naţionalitate: maghiară
25. iulie 1975
masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Prezent – februarie 2002
Profesor titular pe catedra de limba şi literatura maghiară
Profesor, membru în Consiliul de Administraţie a şcolii (2002–2008, 2010-), preşedintele
Asociaţiei „Bodoky Henter Károly”, diriginte
Şcoala Gimnazială. „Henter Károly”, 527035, Bodoc, nr. 103, jud. Covasna
Educaţie, învăţământ preuniversitar
Septembrie 2001 – februarie 2002
Profesor detaşat pe catedra de limba şi literatura maghiară
Profesor
Şcoala cu clasele I–VIII. „Váradi József”
Str. Benedek Elek, nr. 10, Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Educaţie, învăţământ preuniversitar
Septembrie 1998 – septembrie 2001
Profesor titular pe catedra de limba şi literatura maghiară
Profesor, diriginte
Şcoala Generală Lisnău (loc de muncă) – Şcoala cu clasele I–VIII. „Tatrangi Sándor” (centru
financiar)
Sat Lisnău / Comuna Ozun, jud. Covasna
Educaţie, învăţământ preuniversitar
Anul universitar 2001/2002—prezent
Cadru didactic asociat
Predarea disciplinelor: Introducere în ştiinţele comunicării şi a relaţiilor publice, Relaţii publice
şi elaborarea documentelor oficiale, Seminar de cercetare
Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Extensia Sf. Gheorghe
520050, Sf. Gheorghe, str. Stadionului nr. 14.
Educaţie, învăţământ universitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2006—2011
Doctor în filologie
Titlul disertaţiei: Schimbări lexicale în comunicarea politică maghiară din România în perioada
1989–2004 (în lb. maghiară) – data susţinerii publice: 24. 09. 2011
Nr. diplomă: 491/14.12.2011
Ştiinţele comunicării; Metodica cercetării
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Babeş–Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării, Şcoala doctorală Studii de hungarologie
Octombrie 2005 – iulie 2006
Master în Ştiinţele Comunicării; Specializarea: Comunicare mediatică în epoca globalizării
Nr. diplomă: 472/20.12.2007
Antropologia textului, Media anglo-saxonă, Sociografie, Eseistică, Management cultural,
Medierea conflictelor, Estetică
Universitatea „Babeş–Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
1998 – 2001
Funcţionar superior în profilul Administraţie – secretariat, specializarea Administraţie publică
locală cu Nr. diplomă: 3067/02.08.2004
Drept constituţional, Drept administrativ, Politici publice, Managementul resurselor umane,
Analiza activităţilor în A.P.L., Management public
Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative
Colegiul Universitar Sf. Gheorghe, Specializarea: Administraţie publică locală
1994 – 1998
Licenţiat în Filologie; Specializarea: Maghiară – etnologie
Nr. diplomă: 2886/06.11.1999
Limba maghiară, Literatura maghiară, Etnologie, Pedagogie şi didactică
– Metodica predării limbii şi literaturii maghiare
Universitatea „Babeş–Bolyai” Cluj-Napoca
Facultatea de Litere
1981 – 1993
Diplomă de bacalaureat
Nr. diplomă: 94/12.07.1993
Profil filologic (limba maghiară)
Liceul Székely Mikó Kollégium, Sf. Gheorghe
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Maghiară

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba română
Limba engleză

Ascultare

Vorbire
Citire

C2

avansat plus

C2

avansat plus

C1

avansat

C1

avansat

Participare la
conversaţie
C2 avansat plus

Scriere
Discurs oral

C1

B2 intermediar plus B1

avansat
intermediar

Exprimare scrisă
C1

avansat

B2 intermediar plus

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere






spirit de echipă (am jucat şi joc în echipe de minifotbal, lucrez în echipe de proiecte);
abilităţi bune în comunicare (dobândite la diferite formări).
competenţe de conducere (sunt preşedintele unei asociaţii şcolare);
competenţe organizatorice (am luat parte la mai multe proiecte şi manifestări
locale/internaţionale)
 cunoaşterea avansată a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 folosirea Internetului.
Competenţele au fost dobândite atât pe parcursul educaţiei şi formării, cât şi în timpul liber.
Categoria B (din anul 2005)
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Informaţii suplimentare Cursuri de formări, stagii de perfecţionări:

 octombrie 2008–martie 2009: Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale
cadrelor didactice (DeCeE) (60 ore) organizat de M.Ed.C.I. – Centrul Naţional pentru Curriculum şi
Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (15 credite profesionale transferabile);
 septembrie 2008: Stagiu de formare dedicat profesorilor de limba şi literatura maghiară cu titlul
„Programe şcolare nou apărute, utilizarea manualelor alternative” (42 ore) organizată de CCD
Mureş la iniţiativa M.EdC.T;
 martie 2006: Curs de formare profesională în informatică – AEL (16 ore);
 martie–aprilie 2005: Curs de formare continuă „Magister. I modul I.” (110 ore,) pentru profesori în
organizarea Universităţii Babeş–Bolyai (30 credite profesionale transferabile);
 ian. – mai 2003: Cursuri de Igienă mentală si emoţională. Prevenirea drogurilor în şcoli (40 ore),
organizate de Casa Corpului Didactic Sf. Gheorghe si Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna;
 noiembrie 2001 – ianuarie 2002: Curs de formare cu tema Critica gândirii (40 ore) organizat la Sf.
Gheorghe;
 noiembrie 2001: Curs de formare în pedagogia “Step by Step”(6 ore) organizat la Tulcea de şcoala
cu predare alternativă “Step by Step”;
 septembrie 2001: Stagiu de formare continuă pe componentele „Abilitare curriculară” si
„Pregătirea profesorilor”(20 ore) organizat de Casa Corpului Didactic Sf. Gheorghe şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna.

Grade didactice:
Grad didactic I. – mai 2008;
Grad didactic II. – septembrie 2004;
Definitivat – septembrie 2000.
Participări la conferinţe:
19. noi. 2001, Miercurea Ciuc: Prima Conferinţă Ştiinţifică Studenţească din Ţinutul Secuiesc,
secţiunea administraţie publică – premiul I. (titlul lucrării: Cultură organizaţională în cadrul
primăriilor din Ţinutul Secuiesc);
9. dec. 2006, Cluj-Napoca: Baze teoretice, încercări de definiţii. Conferinţa doctoranzilor jurnalişti
(titlul lucrării: Bazele lingvistice ale comunicării politice);
8. dec. 2007, Cluj-Napoca: Studii de caz. A III-a conferinţă a doctoranzilor jurnalişti (titlul lucrării:
Transformări lexicale în cadrul comunicării politice scrise în perioada 1989–2004);
24. mai 2008, Cluj-Napoca: Media şi cultură A IV-a conferinţă a doctoranzilor jurnalişti (titlul lucrării:
Probleme lingvistice a folosirii limbii maghiare în limbajul administrativ din România);
5. dec. 2009, Cluj-Napoca: A VII-a conferinţă de media şi ştiinţele comunicări (titlul lucrării:
Comunicare politică şi limbaj administrativ în ultima perioadă a comunismului);
11. dec. 2009., Sf. Gheorghe: Educaţia judeţului Covasna în zilele noastre (organizator, moderator);
12. dec. 2010, Cluj-Napoca: Raport media din Ardeal (titlul lucrării: Conştiinţă colectivă şi imagine
de inamic la sfârşitul socialismului şi în următorii 15 ani).

Anexe

Alte activităţi, funcţii
 membru fondator şi preşedinte a Asociaţiei „Bodoky Henter Károly” (din anul 2003);
 membru fondator şi vicepreşedinte la Filiala judeţeană Covasna a Asociaţiei „Muzeu” din
Transilvania (din anul 2004);
 consultant în management la Asociaţia „Pro Democraţia”, filiala Cluj cu contract de muncă
pe 2 ore/zi (mai–septembrie 2003);
 Asociaţia Ştiinţifică Pro Scientia Administrativa ” – membru;
 Asociaţia Etnografică „Kriza János” – membru;
 Asociaţia Cultivatorilor Limbii Materne din Transilvania – membru;
 conducătorul Taberelor de Limbă Maternă în organizarea Asociaţiei Cultivatorilor Limbii
Materne din Transilvania (2004–2009);
 Academia Ştiinţifică Maghiară – membru în Corpul Doctorilor;
 Academia Ştiinţifică Maghiară, Consiliul Academic din Cluj – Comisia Media şi Comunicare
– membru;
 membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional (OMECTS
4849/31.07.2012);
 Asociaţia Culturală Voces-ProArt – membru fondator, vicepreşedinte.
Lista publicaţiilor

Sf. Gheorghe
15. februarie 2016
Kozma Csaba
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