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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana 

Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca 400015, 

Telefon(oane) 0264 596505 Mobil: 0744 93 14 64 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) radulyzeva@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) cetăţenia româna, naţionalitatea maghiară 
  

Data naşterii 23. 10. 1954. 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională Cluj (CJRAE), Centrul 
logopedic Liceul Bathory Istvan, Cluj 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada începând din 1977 până în 01. 09. 2018. 

Funcţia sau postul ocupat profesor logoped  

Activităţi şi responsabilităţi principale terapia tulburărilor de comunicare, consiliere educaţională, traininguri pentru părinţi şi profesori 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Judeţean de Resurse şi Asistentă Educaţională Cluj (CJRAE), Centrul logopedic Liceul 
Bathory Istvan, Cluj (înainte la : Şcoala Ajutătoare Gilău, şi  Şcoala generală Baciu) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate terapia copiilor cu tulburări de comunicare şi cu tulburări de învăţare; consilierea părinţilor şi 
profesorilor  copiilor cuprinşi în terapie; integrarea copiilor cu dizabilităţi de comunicare si de învăţare. 

  

Perioada începând din 1993 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale susţinerea cursurilor, conducerea seminariilor şi practicii pedagogice pentru studenţi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei, str. 
Kogălniceanu nr. 1. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate susţinerea cursurilor, conducerea seminariilor şi practicii pedagogice pentru studenţi la disciplinele: 
Psihologia educaţională, Logopedie, Metodica predării psihologiei, Psihologia sporturilor; conducător 
ale lucrărilor de licenţă şi ale lucrărilor de grad didactic I. ale profesorilor, educatorilor şi învăţătorilor 

  

Perioada începând din 1993 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat   profesor plata cu ora 

Activităţi şi responsabilităţi principale predarea şi verificarea cunoştinţelor, conducerea practicii de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Postliceală Sanitară Reformată Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate predarea şi verificarea cunoştinţelor la disciplinele: Psihologia generală şi Psihologia medicală 

  

Perioada 1992-1996 

Funcţia sau postul ocupat trainer asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale traininguri şi seminarii pentru profesori 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Soros , Romania 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate traininguri şi seminarii pentru profesori în domeniul educaţiei pentru sănătate şi al managementului 
conflictelor 

  

Educaţie şi formare de bază  
  

  

Perioada 1993-2013 

Calificarea/ diploma obţinută Doctor în Psihologie 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Psihologie 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesionala 

 Universitatea: Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
 Facultatea: Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

 Şcoala Doctorală:  Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice validate ştiinţific 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
 
2011 
Atestat de liberă practică, psiholog principal  în specialitatea Psihologie educațională, consiliere 
școlara si vocațională, și în Psihopedagogie specială / Supervizor 
 
COPSI 

 
 

Perioada 

 
 
1978-1982 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Educaţie fizică şi Sport 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

anatomie şi fiziologie, biomecanică, ştiinţe pedagogice, teoria şi metodica antrenamentului sportiv, 
metodica disciplinelor sportive. Competenţe de antrenor şi profesor de sport 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Educaţie fizică şi sport Bucureşti 
Facultatea de Educaţie Fizică şi sport 

  

Perioada 1973-1977 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Psihologie şi Psihopedagogie specială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, Psihopedagogia specială, Psihologia educaţională, Psihologia clinică. Competenţe de 
consiliere psihologică şi educaţională, competenţe didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie-filozofie, secţia  Psihologie 

  

Perioada 1961-1973 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic nr. 11. Cluj-Napoca 
Profilul: Real 
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Alte formări profesionale :  

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 2017 
 
specialist în terapia Meixner 
 
Fundația Meixner, Budapesta 
 
 
 
2015 
 
specialist în Terapia Educațională NILD nivel 1.  
 
NILD Central-Eastern Europe și Asociația de Psihologie NOUS 
 

 
 

Perioada 

 
 
2013 

Calificarea / diploma obţinută specialist în evaluarea psihologică computerizată a copiilor şi adolescenţilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Cognitrom , COPSI 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută specialist în utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale la copil şi 
adolescenţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Cognitrom , COPSI 

  

Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Formator în domeniul terapiei tulburărilor de învăţare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Terapia tulburărilor de învăţare, teorie şi practică: dislexia, discalculia şi ADHD 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Evangelishe Hochshule Ludwigsburg si Akademie fur socialwissenschafliche Innovation (ASI) 
Waiblingen, germania 

  

Perioada 2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Art-terapia logonevrozei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Studium(Romania) şi Asociaţia Seneca (Ungaria). 
 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

legislaţie, managementul grupurilor, competenţe sociale, organizatorice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, SC. 
Formarom, Srl. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2007 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea şi educarea persoanelor cu dificultăţi de învăţare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Maghiară a Psihopedagogilor din România în colab. cu CCD. Cluj. 
 

  

Perioada  2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode noi în diagnostizarea riscului privind tulburările de învăţare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Maghiară a Psihopedagogilor din România 
 

  

Perioada   2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode interactiv-participative de predare în psihologie  Educa 2000+ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

  

Perioada 1998-2001 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare în terapia familiei (teorie, practică, supervizare) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia de terapia familiei din Ungaria (M. CS. E.) 

  

Perioada 1996 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formarea formatorilor în Comunicare şi Managementul conflictelor –curs pentru formarea 
formatorilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Soros, Ungaria 

  

Perioada 1994-1998 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare în terapia analitică de grup (teorie, practică, supervizare) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CSAKIT  Ungaria 

  

Perioada 1993 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs pentru formarea formatorilor în Educaţie pentru Sănătate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia CHEF-Hungary 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba maternă:maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 de bază B2 independent B1 de bază B1 de bază B1 de bază 
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Limba franceză  B1 de bază B2 independent B1 de bază B1 de bază B1 de bază 

Limba maghiară  C2 stăpânire C2 stăpânire C2 stăpânire C2 stăpânire C2 stăpânire 

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

Competenţe şi abilităţi profesionale Evaluarea psihologică a copiilor şi adolescenţilor, terapia familiei, terapia logopedică a copiilor, 
adolescenţilor şi adulţilor, terapia tulburărilor de învăţare şi de comportament, educaţia pentru sănătate 
a copiilor şi adolescenţilor, formarea cadrelor didactice în domeniile: comunicare, managementul 
conflictelor, managementul stresului, managementul tulburărilor de învăţare şi a tulburărilor de 
comportament, abilităţi didactice cu elevi şi studenţi, abilităţi de cercetare profesională, abilităţi de 
supervizare profesională 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Experienţă în a lucra cu oameni de diferite naţionalităţi. Ca şi participantă la 3 ediţii ale jocurilor Olimpice 
şi la numeroase competiţii internaţionale de atletism  am relaţii bune cu o serie de sportive şi organizaţii 
sportive din întreaga lume. În ultimii ani prin participarea la traininguri şi proiecte internaţionale în 
specialitate am relaţii de colaborare şi de colegialitate cu specialişti din mai multe ţări Europene.  

Competenţe: spirit de echipă, colegialitate, tact pedagogic, management al conflictelor şi al stresului 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am experienţă în organizarea trainingurilor pentru părinţi şi profesori. ca şi Experience in organizing 
training courses for teachers and parents. Ca şi preşedeinte al Comisiei Judeţene de Atletism Cluj am 
organizat timp de 15 ani nenumărate competiţii judeţene şi naţionale  

Experienţă organizatorică în calitate de formator în trainingurile de Educaţie pentru sănătate , în cele de 
Managementul conflictelor şi în cele din cadrul proiectului TEMPUS-ISHEDS 

 
  

  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe în programele office (Word and PowerPoint), utilizarea internetului, tehnoredactare, 
utilizare SPSS.  

  

  
  

  
  

  
  

Informaţii suplimentare Alte competenţe: 
 Psiholog principal în Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

 Psiholog principal în Psihopedagogie specială 

 Supervizor în Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

 Supervizor în Psihopedagogie specială 
Am participat la proiectul European TEMPUS- ISHEDS, ca cercetător principal (2009 – 2011), iar 
activitatea depusă s-a concretizat într-o carte tipărită şi un e-book pentru profesori, cu titlul „Studenţii 
dislexici – ghid pentru profesori” 
Ca şi sportivă de performanţă am participat la trei Olimpiade şi am obţinut titlul de campion mondial 
Universitar (1979) 

  

  

 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

