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Szentes Erzsébet
eszentes@ms.sapientia.ro
Română
05.10.1972. Gheorgheni
Lector universitar, Universitatea Sapientia, Ştiinţe Tehnice
şi Umaniste din Târgu-Mureş, Departamentul de
Specialitate cu Profil Psihopedagogic al Universităţii
Sapientia

Educaţie şi formare. Diplome obținute
Diplomă de doctor: Şcoala Doctorală în Ştiinţe ale Educaţiei, 2016, Universitetea
Eszterhazy Karoly, Eger, Ungaria
Diplomă de master: Masterat în politici publice și administrație publică, 2002,
Universitatea Bucureşti.
Diplomă de licență: Sociopsihopedagogie, 1995, Institutul Pedagogic Eszterházy Károly,
Eger, Atestat în 2000, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Specializări:
- Dezvoltare organizaţională, consiliere şi conducere - coaching (2006)
- Curs de prevenire a abuzului şi exploatării sexuale a copiilor (2004)
- Utilizarea psihodramei în cazuri de abuz (2004)
- Psihodramă, formare – etapa superioară (2001-2004)
- Terapie prin mişcare şi dans – autocunoaştere şi dezvoltare personală (2003, 2004,
2005)
- Psihodramă: roluri şi resurse – seminar special în psihodramă (1999)
- Psihodramă – autocunoaştere şi dezvoltare personală (1998-2000)
- Pedagogia rezolvării conflictelor (1996)
- Comunicare eficientă – metoda Gordon (1994)
Experienţa profesională
- Lector universitar, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi
Umaniste, Târgu Mureş (2009-)
- Asistent universitar, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi
Umaniste, Târgu Mureş (2003-2009)
- Profesor consilier, Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică, Liceul Teoretic „Salamon
Ernő”, Gheorgeni (1997-2002)
- Profesor consilier, Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică, Grup Şcolar Industrial
„Bányai János”, Odorheiu-Secuiesc (anul şcolar 1996/97)
- Profesor de psihologie şi de biologie, Grup Şcolar Sanitar, Odorheiu-Secuiesc (anul
şcolar 1995/96)
Alte funcţii deţinute (nedidactice)

-

Coordonator de specialitate: Pedagogie (2003-2006 și 2009-2010), Politici de
sănătete publică (2013 - 2016)

Limbi străine cunoscute
Maghiară, limba maternă
Română, nivel superior vorbit/scris
Engleză, nivel intermediar superior vorbit/scris (ECL - European Consortium for the
Certificate of Attainment in Modern Languages)
Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse)
Psihologia educației (curs și seminarii)
Proiectarea și managementul programelor educaționale (curs și seminarii)
Activitatea de cercetare
2017-2018 Evaluarea capacității de rezolvare a problemelor complexe pe diferite arii
curriculare (înțelegerea textului, compunerea textului, gândire
matematică/computețională), Institutul programelor de cercetare Cluj, membru în
echipă, 14.000 RON. Rezultate principale: capitole de cărți, lucrări ştiinţifice în reviste
de specialitate, prezentări la conferinţe internaţionale.
2014–2016 Situaţia educaţiei profesionale în limba maternă: problema structurii şi
participării (profesorilor şi elevilor) într-un sistem bilingv, finanţator IPC Cluj, membru
în
echipă, 16.000 RON. Rezultate principale: capitole de cărți, lucrări ştiinţifice în reviste
de specialitate, prezentări la conferinţe internaţionale.
2013-2014 Situaţia şi problematica învăţământului tehnic în limba maternă din
perspectiva
elevilor şi cadrelor didactice, finanţator IPC Cluj, membru în echipă, 7.000 RON.
Rezultate principale: capitole de cărți, prezentări la conferinţe internaţionale.
Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale
Membru HERA: Hungarian Educational Research Association
Membru Extern Academia Ştiinţifică din Cluj Napoca, secția Științele Educației și
Psihologie
Contribuția științifică (vezi lista de lucrări)
14 capitole de cărţi (B5., B6.);
9 lucrări științifice din care:
2 apărute în reviste indexate în baze de date internaţionale (C2);
4 apărute în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS (C5.);
3 apărute în volumele manifestărilor ştiinţifice (C6.).
15 participări la conferinţe naţionale şi internaţionale (din ultimii cinci ani, conform
programului conferinţei).

Târgu-Mureș, 05.09.2018.

