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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume VERES Valér  

Adresă(e) Cluj-Napoca, Romania  

Telefon(oane) + Mobil: + 

Fax(uri)  

E-mail(uri) veresv@socasis.ubbcluj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) cetatean roman 
  

Data naşterii 1972.04.04 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 – prezent  
 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică in domeniul sociologiei, demografiei, cercetare, coordonare proiecte, 
director de departament (din 2012) 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai, str. 21 Decembrie 
1989, nr.128-130, 400604, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 1998 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele consiliului de coordonare, cercetător, expert 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare proiecte şi activităţi de cercetare în domeniul sociologiei, educatiei, de tineret,  

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber, str. Tipografiei nr 12, 400101, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, coordonare,expertiză 
  

Perioada 2000 –2007 

Funcţia sau postul ocupat asistent, lector universitar (din 2004) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică in domeniul sociologiei, demografiei, cercetare, coordonare proiecte 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai, str. 21 Decembrie 
1989, nr.128-130, 400604, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada 2010-2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert sociolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare capitol Resurse umane, activităţi de analiza si cercetare, elaborare studiu, 
swot, şi strategie pe resurse umane în proiect COMPAS: Strategia de dezvoltare a judetului 
Satu Mare - beneficiar Consiliul Judeţean Satu-Mare, 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai, str. 21 Decembrie 1989, nr.128-130, 400604, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, dezvoltare 
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Perioada 2010-2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert sociolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare şi analiză de anchetă sociologică,  elaborare de strategie şi planuri de dezvoltare 
antreprenorială  în cadrul proiectuluit POSDRU: Model integrat de dezvoltare 
antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni de dezvoltare (Centru, Nord-Vest şi Vest) 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice din Transilvania, str. 21 Decembrie 1989, 
nr.128-130, 400604, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, dezvoltare 
  

Perioada 2006-2010 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de proiect şi expert sociolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tehnică generală a activităţilor de analiza si cercetare, realizare anchetă 
sociologică, prelucrare date, elaborare studiu şi strategie în cadrul proiectului „Puncte de 
reper in viata -Situaţia socio-demografică a populaţiei maghiare din Transilvania (GGP)” 
fazele 1 si 2 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber, str. Tipografiei nr 12, 400101, Cluj Napoca, 
în parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, dezvoltare 
  

Perioada 2007-2008 

Funcţia sau postul ocupat cercetator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Designul cercetării, realizare interviuri focus group, analiza datelor, elaborare studiu în 
cadrul proiectului „Perspectivele de carieră şi potenţialul migraţional al tinerilor absolvenţi 
de facultate în Bazinul Carpatic” 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber, str. Tipografiei nr 12, 400101, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat cercetator 

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonare, analiza comparativă a diferenţelor regionale cu privire la densitatea 
întreprinderilor,  elaborare hartă densitate IMM, şi strategie, responsabilitate profesională 
pentru redactarea publică în cadrul proiectului „Determinanţii socio-demografici ai 
răspândirii antreprenoriatului în Transilvania” 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber, str. Tipografiei nr 12, 400101, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 
  

Perioada 2007-2012 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale activităţil de coordonare, analiza si cercetare, elaborea chestionarului, eşantionare , analiza 
datelor, elaborare studiu în cadrul proiectului „Carpat Panel 2007-2010.Situaţia sociala si 
identitate nationala în Transilvania” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca / Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max 
Weber, str. Tipografiei nr 12, 400101, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

Perioada  2005 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director, cercetător coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare proiecte, management, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Federaţia Universitară Maghiară din Cluj, Grupul de cercetare educaţională, str. Tipografiei 
nr 12, 400101, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii conexe educationale, cercetare 
  

  

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator paprticipant 
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Activităţi şi responsabilităţi principale activităţil de analiza si cercetare in proiectul Generaţii şi gen: Diferenţe de gen şi 
intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, concurs 
CNCSIS nr. 30/1232, 42/155, 98/155 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai, str. 21 
Decembrie 1989, nr.128-130, 400604, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 
  

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat cercetator coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi principale activităţil de coordonare, analiza si cercetare, elaborea chestionarului, eşantionare , analiza 
datelor, elaborare studiu în cadrul proiectului, Probleme legate de fertilitate si de 
imbatranire in Transilvania, in perspectiva regionala 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai, str. 21 
Decembrie 1989, nr.128-130, 400604, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 
  

Perioada 2001-2004 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator regional (Transilvania) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tehnică generală a activităţilor de analiza si cercetare , designul cercetării, 
elaborare chestionar, muncă de teren, analiza datelor, elaborare studiu în cadrul proiectului 
internaţional „MOZAIK 2001 Tinerii maghiari din Bazinul Carpatic” 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber, str. Tipografiei nr 12, 400101, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 
  

Perioada 1999-2001 

Funcţia sau postul ocupat cercetator coordonator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea tehnică generală a activităţilor de analiza si cercetare , designul cercetării, 
elaborare chestionar, muncă de teren, analiza datelor, elaborare studiu în cadrul proiectului 
: Social Networks and National Identity in Transylvania 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea Babes-Bolyai, str. 21 
Decembrie 1989, nr.128-130, 400604, Cluj Napoca si Fundaţia pentru Cercetări Sociale 
Max Weber, str. Tipografiei nr 12, 400101, Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 1997 -2004  

Calificarea / diploma obţinută titlul de doctor (PhD) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema de doctorat: „Analiza identităţii naţionale  în Transilvania din perspectiva stratificării 
sociale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

doctorat în cotutelă Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Sociologie, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania /ELTE Institutul de Sociologie 
Budapesta, Ungaria. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Octombrie 1996- Iunie 1997 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Populaţie, comunicare si comportament colectiv 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultea de  Istorie si Filosofie, Departmentul de Sociologie, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada Octombrie 1992 - Iunie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie generala, Statistica sociala, Teorii Sociologice, Sociologie Urbana, Sociologia 
Opiniei Publice, Sociologie economică, Sociologia Comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultea de  Istorie si Filosofie, Departmentul de Sociologie, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Cluj-Napoca, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Septembrie 1986 – Iulie 1990 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secţia matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematica Fizica Sfantu Gheorghe, jud. Covasna 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară, română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba germană  
 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - bună capacitate de a colabora in echipă castigată prin colaborări în proiecte de cercetare şi 
worshop-uri naţionale si internaţionale 
-  capacitate bună de comunicare, capacitatea de a mă relaţiona cu persoane necunoscute, obţinută ca 
urmare a experienţei în educaţie şi precum şi a muncii pe teren 

- capacitate de integrare rapidă în colectiv nou, adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţe 
profesionale într-o ambianţă multiculturală, precum şi prin experienţe ca cercetăror în străinătate 
(Germania, Ungaria) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacităţi de conducere şi organizare, aptitudini dobândite pe parcursul conducerii a două instituţii 
de cercetare 
- experienţă în coordonarea şi evaluarea activitatii echipelor de lucru implicate in cercetare socială 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice    Analiză statistică: SPSS, EXCEL, SAS  
  Organizare focus group 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint,  
   Map Info 

 

- o bună capacitate de comunicare, capacitatea de a mă relaţiona cu persoane necunoscute, obţinută ca 
urmare a experienţei în educaţie şi precum şi a muncii pe teren 

- bună capacitate de a colabora in echipă castigată prin colaborări în proiecte de cercetare şi 
worshop-uri naţionale si internaţionale 
- capacitate de integrare rapidă în colectiv nou, adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţe 
profesionale într-o ambianţă multiculturală, precum şi prin experienţe ca cercetăror în străinătate (SUA, 
Ungaria) 

Competenţe şi aptitudini artistice 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Da, permis cat. B 
  

Informaţii suplimentare  
  

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

 
 

 
  

 


