
CURRICULUM VITAE

Date personale: Kusztos (Bálint) Etelka
Naţionalitatea: Maghiară
Cetăţenia: Română
Titlul didactic: Profesor de Liceu
Titlul ştiinţific: Doctorand la Universitatea de Arte din Tg. Mureş
Ocupaţia: Profesor
Locul de muncă: Liceul Vocaţional de Artă, Tg. Mureş

      Liceul Gheorghe Şincai, Tg-Mureş
E-mail: akletebalint@yahoo.com

Studii:

 1995-1999, Liceul Teoretic„Bolyai Farkas”, din Tg. Mureş;
 2000-2004, Facultatea de Filologie - Teologie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca;
 2000-2004, Universitatea „Babeş-Bolyai”  din Cluj-Napoca,  Facultatea de Litere,  Catedra de

Filologie Maghiară, specializarea Biblioteconomie;
 2004,  Universitatea  „Babeş-Bolyai”  din  Cluj-Napoca,  Facultatea  de  Litere,  Centrul  Alpha

Limba Franceză;
 2004, Certificat de absolvire a Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic;
 2006-2008, masterat, Universitatea de Arte, Tg. Mureş, Vorbire şi limbaj în artele spectacolului;
 2014, prezent doctorand la Universitatea de Arte, Tg. Mureş.

Activitatea profesională:
 2004-prezent: profesor de limba şi literatura maghiară;
 2004-prezent: dirigenţie;
 2004-2007- preşedinte, Asociaţia Culturală Zichy –Horváth;
 2005-2006-obţinerea fondurilor europene, fiind coordonator în proiectul European, Phoenix 05;
 2007- Managementul clasei de elevi;
 2008- Cursuri Expert AEL;
 2007- Consiliere şi orientare;
 2010- Seminar de instruire metodică pentru adulţi din Székesfehérvár;
 2011- Asistent ajutor al Olimpiadei de Limba şi literatura maghiară;
 2014-LanguageSchool, Centru de limbi străine/Examen de verificare B2;
 2018- Curs intensiv, 90 de ore pedagogie dramatică cu Takács Gábor.

Date biografice:
Am absolvit Universitatea „Babeş Bolyai”  din Cluj-Napoca, unde am obţinut diploma de

licen ă, specializarea Filologie -teologie. În urma concursului de titularizare am devenit profesor laț
Liceul Electromureş şi la Liceul Avram Iancu din Tg. Mureş. Din 2004 am devenit preşedintele
Asociaţiei Culturale Zichy Horvath, unde m-am ocupat de coordonarea diferitelor seri culturale,
tematice şi timp de 4 ani am fost printre organizatorii principali ai Taberei Internaţionale de Muzică
şi Dans Popular din Voivodeni. 
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În 2006 am obţinut definitivatul în învă ământ, limba şi literatura maghiară în Cluj-Napoca.ț
Tot în acest an, m-am înscris la masterat, la UAT din Tg. Mureş la specializarea Vorbire i limbaj înș
artele spectacolului. Din 2009 sunt profesor titular de liceu. În anul 2014 am fost admisă la Şcoala
Doctorală  de la  Universitatea de Artă  din Tg. Mureş,  tematica cercetării:  Educa ie teatralăț   în
Transilvania, coordonatorul ştiinţific de doctorat fiind conf. univ. dr. habil. Kékesi Kun Árpád.
Competenţe

 Experienţa didactică dobândită în sistemului de învăţământ liceal;
 Creativitate în elaborarea planurilor de activitate didactică şi de formare;�
 Spontaneitate  şi  capacitate de adaptare în funcție de condiţiile concrete prin redimensionarea şi

reorientarea activității didactice; 
 Capacitate  de  a  identifica  particularităţile  şi  nevoile  de  formare  în  diferite  etape  ale  carierei

didactice;
 aptitudini de dialog social;
 posibilitatea de a lucra în echipă;
 coordonator de programe i activită i cultural-artistice;ș ț
 participare la parteneriate educative;
 participare i coordonare pentru realizarea unor spectacole i dramă complexă;ș ș
 capacitatea de a lucra cu părin ii, elevii, mass-media, partenerii sociali i institu iile statului.ț ș ț

Competenţe informatice

 bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ i PowerPoint™);ș
 utilizarea sistemului AEL;
 Re ele de calculatoare;ț
 Utilizare i operare Sisteme de operare Windows.ș

Seminare, conferinţe:

 2015. mai 22-23, Tg. Mureş, Színház és tudományok között 3.0 (A Váróterem Projekt Bánk Bán? 

Jelen! című előadása)
 2016. mai 14, Tg. Mureş, Színház és tudomáy 4.0 (Az Osonó színháznevelési projekttel egybekötött

világvándor előadása: Ahogyan a víz tükrözi az arcot)
 2017. mai 5. Színház és Tudomány 5.0 Doktorandusz Konferencia (Kisebbségi kérdés az Osonó 

színházi projektjében)
 2017.noiembrie 11-12 Színház – Kutatás Színművészeti Egyetemek Doktori Iskoláinak I. 

Nemzetközi műhelykonferenciája (Erdélyi psziché az Ismeretlen barátok társasága című 
előadásban)

 10 aprilie 2019 – Autocunoa tere i dezvoltare personală/Conferinin ă Interna ională, Universitatea ș ș ț ț

de Arte, Tg. Mure ;ș
 10-12 mai 2019 - Out of The Farm, International Theatre Forum and Conference;

Limbi vorbite:
Maghiară – Limba maternă
Română – Avansat
Franceză – B2
Engleză–B1
Permis de conducere: Categoria B
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