
EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Péter-Alpár
Gergely

CONTACT 

gpalpar85@gmail.com 

01/10/2012 – 27/09/2019 – Cluj-Napoca, România 

Filosofie, Logică

01/10/2008 – 26/02/2012 – Cluj-Napoca, România 

Filosofie, Logică

01/10/2005 – 01/07/2008 – Cluj-Napoca, România 

Filosofie, Logică, Psihologie cognitivă

Doctor în domeniul Filosofie (Diplomă de Doctor) 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie 

Master în domeniul Filosofie (Diplomă de Master) 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie 

Licențiat în Filosofie (Diplomă de Licență) 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie 

01/10/2012 – 05/06/2020 – Cluj-Napoca, România 

- planificarea seminariilor 

- clarificarea și explicarea noțiunilor de bază ale logicii

- îndrumarea și consilierea studenților

- evaluarea activităților studenților

01/10/2016 – 05/06/2020 – Cluj-Napoca, România 

- planificarea seminariilor 

- clarificarea și explicarea noțiunilor de bază ale logicii

- îndrumarea și consilierea studenților

- evaluarea activităților studenților

01/10/2012 – 01/07/2013 – Cluj-Napoca, România 

Conducător de seminar - Logică 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie 

Conducător de seminar - Logică 
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Stiințe ale
Educației 

Conducător de seminar - Metafizică 

mailto:gpalpar85@gmail.com


COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

COMPETENȚE ORGANIZATORICE

- planificarea seminariilor 

- clarificarea și explicarea noțiunilor de bază ale metafizicii

- îndrumarea și consilierea studenților

- evaluarea activităților studenților

03/12/2012 – 01/07/2014 – Cluj-Napoca, România 

- planificarea și organizarea activităților didactice

- managementul clasei de elevi

- motivarea și încurajarea elevilor

- supervizarea și evaluarea activităților elevilor

Universitatea Babeș–Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie 

Profesor suplinitor - Logică și Filosofie 
Liceul Teoretic Báthory István 

- răbdare

- perseverență

- dorință de învățare

- cunoștințe bune de operare a programelor Microsoft Office (Word,
PowerPoint, Excel) și LaTeX

Competenţe dobândite la locul de muncă 

- abilități bune de comunicare interpersonală

- abilitate de a asculta

- claritate și concizie în exprimare

Competențe de comunicare și interpersonale 

- respectarea normelor și termenelor limită impuse

- ușor adaptabil atât la mediul de lucru individual, cât și la cel în echipă

- rezistent la lucrul în condiții de stres

Competențe organizatorice 



COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  maghiară 

engleză 

Comprehensiune
orală
C2

Citit
C2

Exprimare scrisă
C1

Conversație
C1

Scris
C1

română 

Comprehensiune
orală
C2

Citit
C2

Exprimare scrisă
C1

Conversație
C1

Scris
C1

germană 

Comprehensiune
orală
A2

Citit
A2

Exprimare scrisă
A2

Conversație
A2

Scris
A2

PERMIS DE CONDUCERE

Permis de conducere: B 
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