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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                                    

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Izsák Hajnalka 

E-mail(uri) hajnalkaizsak@yahoo.com 

Naționalitatea 
Cetățenia 

Maghiară  
Română  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2015 –  

Funcţia sau postul ocupat Secretar, Institutul de Cercetări Teritoriale Partium, Universitatea Creştină Partium, Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Convocarea ședințelor, întocmirea proceselor verbale, pregătirea, verificarea şi arhivarea 

documentelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium, Oradea  
Str. Primăriei, nr. 36, 410209, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 
  

Perioada 2012 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Șef de departament, Departamentul de Limbi Moderne, Universitatea Creştină Partium, Oradea 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmirea statelor de funcţiuni, coordonarea activităţii de cercetare la nivelul catedrei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium,  Oradea  
Str. Primăriei, nr. 36, 410209, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada    2011 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat    Secretar științific 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Întocmirea strategiei și rapoartelor privind activitatea de cercetare științifică la nivelul Departamentului     
   de Limbi Moderne 

                Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium, Oradea  
Str. Primăriei, nr. 36, 410209, Oradea 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2007 –  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (limba engleză) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare seminar, disciplina Lb. engleză 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium, Oradea 
Departamentul de Limbi Moderne 
Str. Primăriei, nr. 36, 410209, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

 
Perioada 

    
   2004-2007 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar (limba engleză) 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Predare seminar, disciplina Lb. engleză 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină Partium, Oradea 
Departamentul de Limbi Moderne 
Str. Primăriei, nr. 36, 410209, Oradea 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Perioada Iulie-Octombrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Casier, lucrător comercial 

Activităţi şi responsabilităţi principale Preluarea comenzilor, încasarea banilor, inventarierea produselor, servirea clienților 

Numele şi adresa angajatorului McDonald’s - Bufallo, New York, SUA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Program Summer Work and Travel  
Industria hotelieră şi de alimentaţie publică 
 

Perioada 1997-1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor (engleză-germană) 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Predare, disciplina Lb. engleză și lb. germană 

Numele şi adresa angajatorului    Grupul Şcolar „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna 
   Str. Ştefan  cel Mare nr. 40, 525200  Covasna                  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 26 sept. 2015.  

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecționare examinator ECL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea și examinarea candidaților ECL, proiectarea și evaluarea testelor de limbă străină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Examinare ECL din Pécs, Ungaria 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecționare, formare profesională 

Perioada 11-15. 06. 2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modalități de pregătire a formării, realizarea activității de formare, aplicarea metodelor si tehnicilor de 
instruire, evaluarea participanților 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC. Public Euroconsulting SRL, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare profesională 

Perioada 2011- 

Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Direcții actuale în cercetarea lingvistică, paradigme contemporane în cercetarea lingvistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca  
Şcoala Doctorală de Studii Lingvistice şi Literare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

Perioada 19-21. 03. 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare profesionala Increasing Learner Involvement 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Îmbunătățirea abilităților de predare, analiza și revizuirea metodelor actuale de predare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Pilgrims UK, Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca, Uniscan Grup Educational 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Curs de perfecționare 

Perioada 06.02.2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de examinator ECL (engleză-germană) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia organizării și desfășurării examenului ECL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Examinare, Sfântu Gheorghe 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de pregătire de examinator internaţional ECL 
 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Formarea profesorilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogie, Psihologie socială, Management educațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Masterat 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Interpret conferinţă – Traducător, Limbi Moderne Aplicate: Engleză-Germană 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cultura și civilizația britanică, americană, germană, traduceri, gramatică, tehnici de comunicare orală 
și scrisă, corespondență comercială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

  

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a D.P.P.D. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogie, Psihologie socială, Management educațional, Pedagogia limbilor străine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat în secretariat informatizat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Corespondență, Managementul documentelor, Elemente de protocol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Judeţeană Pentru Ocupare şi Formare Profesională și SC. Brahms International SRL, Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare profesională 

Perioada 1996-1998 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician prestări servicii turistice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Servicii hoteliere, Gestiune, Alimentație publică, Managementul calităţii, Comunicare în limbă străină 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul Şcolar „Kőrösi Csoma Sándor” din Covasna 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postliceale 

Perioada 1992-1996                                                     

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbi străine (engleză, germană), Limba și literatura maaghiară, Limba și literatura română 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Áprily Lajos” din Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

 

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 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba germană  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

           Competenţe şi abilităţi sociale  Am experienţă în munca cu elevi şi studenţi 

 Capacitate de adaptare, dobândită prin experienţa de muncă şi studiu în medii multiculturale 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Fiind membru al Uniunii Studenţilor Maghiari din Sibiu, am luat parte la organizarea unor 
evenimente studenţeşti cultural-artistice şi sportive 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Experienţă în utilizarea echipamentelor audio-vizuale pentru predarea limbilor străine, ca urmare a 
activităţii didactice 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Operare PC, Microsoft Office 

 Experienţă în utilizarea Internetului 
  

  
     
 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

