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Preuniversitar 

Investeşte în oameni ! 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Szén Ioan 

Adresa(e) Miercurea Ciuc, Revolutiei din decembrie 34/B Romania 

Telefon(-oane)     Mobil: 0757-075903 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) szenjanos@freemail.hu 
 

 

Nationalitate(-tati) Maghiară 
 

 

Data naşterii 24.03.1959 
 

 

Sex Masculin 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director Liceul Tehnologic Kós Károly Miercurea Ciuc 

 

 

Experienţa profesională  
 

 

Perioada 31.07.2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat director 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  corespunzător fişei postului 
Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar de Construcţii Kós Károly, Miercurea- Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Perioada  01.01.1997- 31.07.2008 

Funcţia sau postul ocupat director adjunct 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  
corespunzător fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar de Construcţii Kós Károly, Miercurea- Ciuc 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Perioada 01/09/1995-01/01/1997 

Funcţia sau postul ocupat profesor de fizică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  
corespunzător fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar de Construcţii Kós Károly, Miercurea- Ciuc 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Perioada 01/09/1992 - 01/09/1995 

Funcţia sau postul ocupat profesor de fizică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  
corespunzător fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Grup Scolar Economic M-Ciuc ,Toplita 22 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Perioada 01/11/1991-01/09/1992 

Funcţia sau postul ocupat director adjunct 

Principalele activităţi şi responsabilităţi corespunzător fişei postului 
Numele şi adresa angajatorului Grup Scolar Economic M-Ciuc ,Toplita 22 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Perioada 01/09/1990-01/11/1991 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi corespunzător fişei postului 
Numele şi adresa angajatorului Grup Scolar Economic M-Ciuc ,Toplita 22 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Perioada  16/10/1986-01/09/1990 

Funcţia sau postul ocupat Analist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Programare calculatoare 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Popular jud. Harghita, Oficiul de Calcul 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Prelucrare date 

  

Perioada 1/09/1983-15/10/1986 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Principalele activităţi şi responsabilităţi corespunzător fişei postului 
Numele şi adresa angajatorului Liceul Industrial MIHAI VITEAZUL Turda 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Master Management Educational 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 
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Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

masterat cu durata de 2 ani 

 

 

Perioada 06.12.2006 – 15.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Programul de Formare Continuă a Personalului de Conducere, Îndrumare şi Control din Învăţământul 
Preuniversitar 
-adeverinţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Programul de Formare Continuă a Personalului de Conducere, Îndrumare şi Control din Învăţământul 
Preuniversitar 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Univ. din Bacău, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Învăţământ superior 

  

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de conversie profesionala 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

informatica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Univ. „Babes-Bolyai”  facultatea de matematica  si informatica 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Învăţământ superior 

  

Perioada 26.01.1987- 11.071987 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Programare sisteme si produse informatice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia „Stefan Gheorghiu” 
Centrul de perfectionare a cadrelor in informatica, calcul electronic si consultanta 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Curs de calificare 

  

Perioada 1979-1983 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta 
 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

fizica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Univ. „Babes-Bolyai”  facultatea de fizica 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Învăţământ superior 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba maghiară 
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Limba(i) străină(e) Limba franceză, Limba germană 

 

 
 

Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   franceză  franceză  franceză  franceză  franceză 

Limba   engleza         engleza  -  -  - 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
 

 

Competente şi abilităţi sociale Preşedinte UCDMR 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare calculator 

 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Word, Excel, Powerpoint, Internet 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice - 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini - 

 

 

Permis(e) de conducere Categoria B obţinut în anul 1989 
 

 

Informaţii suplimentare apicultor 

 

 

Anexe  

 

 

Data: 12.09.2016                                                                                 


