Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Nume, Prenume - SZEKELY GABRIEL
Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară : BLOC C11, STR. TELEGRAFULUI, COD
300125, TIMIŞOARA, ROMANIA
0256/207769

Mobil:

0727739164

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

GABI_SZEKELY@YAHOO.COM
CETĂŢEAN ROMÂN

Data naşterii

08.06.1975

Sex

MASCULIN

Locul de muncă vizat / U.S.A.M.V.B. TIMIŞOARA , Cadru Didactic - Şef Lucrări
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Din 2003
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Cadru didactic – Şef Lucrări,
Predare
U.S.A.M.V.B. Timişoara
Predare

Perioada 2001-2003

Proiectant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Attico Barter Club
Proiectare clădiri

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Calificare/diplomă obţinută
Disciplinele principale studiate /
Competenţe profesionale obţinute
Numele instituţiei de învăţământ
Calificare /diplomă obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
Doctorat în Arhitectură
Teoria arhitecturii, Istoria arhitecturii, Urbanism
U.A.U.I.M. Bucureşti – Universitate de arhitectură
Studii apropfundate – Reabilitarea clădirilor
Restaurarea clădirilor, Tehnici de restaurare a clădirilor
Specialist în restaurarea clădirilor
U.A.U.I.M. Bucureşti
Diplomă de arhitect
Proiectare, Discipline tehnice, Istoria Arhitecturii, Teoria Arhitecturii, Urbanism
U.A.U.I.M. Bucureşti – Universitate de arhitectură
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Calificare/diplomă obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Bacalaureat
Matematică, Fizică, Chimie, Română, Engleză, istorie, Geografie, Biologie, Desen, Pictură, Sculptură
Liceul de Arte Plastice Timişoara, - secţia Real

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)
ROMÂNĂ, MAGHIARĂ

Engleză, Franceză
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Engleză
Limba Franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Organizarea bunului mers al proiectării unei clădiri. Dobândit prin muncă de proiectare.
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Pregătire profesională din domeniu tehnicii. Arhitectura implică cunoaşterea unor probleme tehnice de
inginerie statică.
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
Utilizare Office şi CAD.
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Proiectare arhitectură,
pictură, muzică.
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. -

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă)
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