Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)

Székely Zsolt
RO / Sfântu. Gheorghe
Mobil:

Serviciu: +40-267-315270

Fax(uri)
E-mail(uri)

szekelyzsolt54@yahoo.ro,
română

Cetățenia
Locul nașterii
Data naşterii
Sex

Sfântu. Gheorghe, județul Covasna
23 martie 1954
masculin

Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi
si
responsabilităţi
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat

Martie 2004 → prezent
cadru didactic universitar (conferenţiar universitar din
2004)
Susţinere cursuri în domeniul științei politice, istoriei
administrației publice și a eticii în administrație
Universitatea „Babeş-Bolyai”,
RO – 53 01 00 Cluj Napoca, Str. M Kogălniceanu Nr.1
Educaţie, învăţământ superior

01/03/2003 - 01/03/2004
lector universitar
Universitatea Babeş-Bolyai,
RO – 53 01 00 Cluj Napoca, Str. M Kogălniceanu Nr.1
Cadru didactic universitar

01/06/1992 - 01/03/2003
cercetător ştiinţific principal gr. III.
Institutul Român de Tracologie
Schitu Măgureanu nr. 1., Bucureşti (România)
cercetări arheologice

1 Aug 78 - 31 Mai 92
muzeograf, muzeograf principal,

Activităţi si
responsabilităţi

şeful secţiei de istorie veche şi arheologie
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principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Muzeul Naţional Secuiesc
Kos Karoly nr. 10., Sf. Gheorghe (România)
cercetare ştiinţifică

Educaţie şi formare
Perioada
Nivelul de clasificare a
formei de învăţământ /
formare

01/09/1992 - 15/12/1997
Studii doctorale

Calificarea / diploma Doctor în istorie
obţinută
Domenii principale Domeniul: istorie antică și arheologie
studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ/furnizorului
de formare

Perioada

Institutul Român de Tracologie (institut de cercetare
ştiinţifică)
Schitu Măgureanu nr. 1. , Bucureşti (România)

01/10/1974 - 15/06/1978

Nivelul de clasificare a Studii universitare de lungă durată
formei de învăţământ /
formare
Calificarea / diploma Licenţiat în istorie și științe sociale
obţinută
Domenii principale
studiate / competente
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ/furnizorului
de formare

Perioada

istorie, filosofie, arheologie, epigrafie, paleologie, etică,
estetică, psihologie, pedagogie
Universitatea „Babeş-Bolyai”, (Facultatea de Istorie Folosofie)
Kogălniceanu nr. 1. , Cluj-Napoca (România)

15/09/1969 - 15/06/1973

Nivelul de clasificare a Studii medii
formei de învăţământ /
formare
Calificarea / diploma Bacalaureat
obţinută
Domenii principale
studiate / competente
dobândite
Numele si tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de formare

matematică, lb. şi literatura română, lb. şi literatura
maghiară, lb. engleză, lb. germană, filosofie, şt. naturii,
istorie
Liceul de matematică-fizică nr. 1. (Liceu de cultură
generală)
Sf. Gheorghe (România)

Aptitudini şi
competenţe personale
Limba maternă
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Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)

Română
engleză

Citire

Vorbire
Participare
la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2 experimenta C2 experimenta C2 experimenta C2 experimenta C2 experimenta
t
t
t
t
t
B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B1
A2
independent
independent
independent
independent
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Cunoştinţe de topografie arheologică,

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

Folosirea componentelor Microsoft Office – Word, Excel,
PowerPoint

Informaţii
suplimentare Publicaţii (a se vedea anexa):
autor şi coautor a 21 cărţi
autor şi coautor a mai mult de 120 de studii
autor şi coautor a mai multor cercetări sociale
Profesionale:
Membru in Corpul Doctorilor din cadrul Academiei Ungare de
Ştiinţe
Membru fondator al Asociaţiei Ştiinţifice „Pro Scientia
Administrativa”,
Membru fondator şi membru al consiliului ştiinţific al
Asociaţiei Ştiinţifice "Posta Bela",
Membru al Asociaţiei Arheologilor Români,
Membru al Asociaţiei Muzeale Ardelene,
Personale:
Stagiul militar satisfăcut, căpitan în rezervă
Recăsătorit, tatăl a trei copii
Data 19 februarie 2016
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