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01/11/2018 – 01/11/2019 – Kolozsvár, Románia 

Elsőéves egyetemista hallgatókkal való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás
Motivációs beszélgetések, szakmai műhelyekre való felkészítés a
StudHub program keretén belül

14/01/2019 – 21/12/2019 – Kolozsvár, Románia 

Egy speciális nevelési igényű gyermek (ADHD) iskolába kísérése és
onnan való elhozatala
Házi feladatokban való segítségnyújtás, tanuláshoz szükséges
részképességek fejlesztése
Viselkedésszabályozás

10/08/2020 – JELENLEGI – Kolozsvár, Románia 

Egyetemi hallgatókkal való kapcsolattartás
Adminisztrációs tevékenységek elvégzése (dokumentumok
kitöltése, e-mailek küldése, programok szervezése stb.)
Múhelyek szervezése és lebonyolítása
Workshop-ok, műhelymunkák tartása
Az első éves hallgatók egyetemi környezetbe való
beilleszkedésének elősegítése
Az első éves hallgatók egyetem elhagyási arányának csökkentése

10/08/2020 – JELENLEGI – Kolozsvár, Románia 

Egyetemi hallgatókkal való kapcsolattartás
Adminisztrációs tevékenységek elvégzése (dokumentumok
kitöltése, e-mailek küldése, programok szervezése stb.)
Az elsőéves hallgatók egyetemi környezetbe való
beilleszkedésének elősegítése

01/11/2010 – JELENLEGI – Kolozsvár, Románia 

A jelentkezőkkel való kapcsolatfelvétel
Mentorálási folyamat lebonyolítása
Csoportos karriertanácsadás workshop-ok tartása magyar
tagozatos hallgatók számára

Önkéntes mentor 
Tanácsadó központ (StudHub), Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

◦ 

◦ 

Gyermekgondozó és fejlesztő 
◦ 

◦ 

◦ 

Tanulási Központ (StudHub) referense 
Tanulási Központ (StudHub), Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Irodai ügyintéző/Pszichológus 
Karriertanácsadó iroda (CCOPA), Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

◦ 
◦ 

◦ 

Tevékenységért felelős szakértő - Student Learning Hub2
(StudHub2) 
Tanácsadó központ (StudHub), Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

◦ 
◦ 
◦ 

12/09/2011 – 15/06/2015 – Temesvár, Románia 

mailto:blankabanyai@yahoo.com
mailto:banyaiblanka5@gmail.com


Szakirány(ok)
Humán szakirány - Társadalomtudományok osztály 

28/09/2015 – 05/07/2018 

Fő tantárgyak:
- Általános pszichológia
- Kognitív pszichológia
- Személyiségpszichológia
- Szociálpszicológia
- Fejlődéspszichológia
- Egészségpszichológia
- Iskolapszichológia
- Klinikai pszichológia és pszichoterápia
- Munka- és szervezetpszichológia

Szakmai gyakorlat:
- Életút interjú készítése (egy középkorú személlyel folytatott hosszabb
beszélgetés és annak pszichológiai elemzése)
- Klinikai interjú készítése egy krónikus beteg személlyel és annak
pszichológiai elemzése
- Iskolai nehézségekkel küzdő gyermek felmérése és fejlesztése
Szakirány(ok)

Pszichológia szak 

01/10/2018 – 02/07/2020 

Fő tárgyak:
- Iskolai tanácsadás, agresszivitás kezelés
- Tanulási zavaros gyermekek kognitív fejlesztése
- Egészségnevelés
- Kutatásmódszertan
- Kommunikációs technikák
Szakirány(ok)

Tanácsadás és Pszichológiai beavatkozás 

28/09/2015 – 05/07/2018 

Fő tárgyak:
- Neveléspszichológia
- Módszertan
- Tanulásszervezés
- Számítógépes oktatás

Szakmai gyakorlat:
- Iskolákban való pszichológia oktatás
Szakirány(ok)

Pszichopedagógia 

15/10/2018 – 14/06/2020 

Érettségi diploma 
Bartók Béla Elméleti Líceum 

◦ 

Alapképzéses pszichológus 
Pszichológia és Neveléstudományok kar, Babeș-Bolyai
Tudományegyetem 

◦ 

◦ 

◦ 

Mesterképzéses pszichológus 
Pszichológia és Neveléstudományok kar, Babeș-Bolyai
Tudományegyetem 

◦ 

◦ 

Tanárképzés (I. Modul) 
Pedagógia és Alkalmazott Didaktikai Intézet, Babeș-Bolyai
Tudományegyetem 

◦ 

◦ 

◦ 



NYELVTUDÁS 
ANYANYELV(EK):  magyar 

TOVÁBBI NYELV(EK):  

angol 

Hallás utáni
értés

B1

Olvasás
B2

Folyamatos
beszéd

C1

Társalgás
C1

Írás
B2

DIGITÁLIS KÉSZSÉGEK 
MS Office (Word, Power Point, Excel, Teams) ismerete 

KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 

SZERVEZŐI KÉSZSÉGEK 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INTERPERSZONÁLIS KÉSZSÉGEK 

Fő tárgyak
- Serdülők, fiatalok és felnőttek pszichopedagógiája
- Oktatási programok tervezése és menedzsmentje
- Érzelmi és társas intelligencia fejlesztése nevelési helyzetekben
Szakirány(ok)

Pszichopedagógia 

Tanárképzés (II. Modul) 
Pedagógia és Alkalmazott Didaktikai Intézet, Babeș-Bolyai
Tudományegyetem 

◦ 

◦ 

24/05/2018 – 26/05/2018 > – Pszichológia és Neveléstudományok kar, Babeș-Bolyai
Tudományegyetem, Kolozsvár 

Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián való résztvétel 

Tudományos konferenciák 
◦ 

A líceumi éveim alatt 3 évig tagjai voltam az
iskola Diákönkormányzatnak, amely keretén belül számos
rendezvény megszervezésében segédkeztem
Részt vettem a Temesvári Magyar Napok szervezésében és
kivitelezésében, mint önkéntes, amely során a különböző
kulturális programok lebonyolításában és felügyeletében
segédkeztem
A munkám során a különböző programok, szakmai műhelyek
rendezése által lehetőségem adódott szervezői készségem
továbbfejlesztésére
Részt vettem a Babes-Bolyai Tudományegyetem keretén belül
megrendezett Student to Student Team kivitelezésében

 

Szervezői készségek 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Jó kommunikációs készséggel rendelkezem, amelyet a líceumi
éveim alatt fejlesztettem ki a különböző versenyeken és
konferenciákon való részvételem által
Az egyetemi éveim alatt továbbfejlesztettem kommunikációs
készségemet az évfolyamnak tartott prezentációk által
Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián (ETDK) szintén
lehetőségem adódott kommunikációs készségeim
továbbfejlesztésére
Empatikus, megértő, türelmes személynek tartom magam,
szívesen dolgozok más emberekkel

Kommunikációs és interperszonális készségek 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 



MUNKÁVAL KAPCSOLATOS KÉSZSÉGEK 

EGYÉB KÉSZSÉGEK 

Tapasztalatom van a gyerekekkel és a fiatalokkal való foglalkozás
terén, amelyet az előző munkahelyemen (ADHD-val diagnosztizált
kisfiúval való foglalkozás), illetve az önkéntességi program (első
éves hallgatók mentorálása) keretén belül sajátítottam el
Tapasztalattal rendelkezem a szervezés, rendezés területén,
amelyet a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen belül végezett
munkámnak köszönhetek, ahol különböző programok és
műhelymunkák megszervezésében segédkeztem
Tanácsadás és csoportos foglalkozások, teambuilding-ek
tartásában is van gyakorlatom

Munkatapasztalat 
◦ 

◦ 

◦ 

Empátia, feltétel nélküli elfogadás
Pontosság, kitartás
Csoportban való dolgozás, hatékony alkalmazkodó képesség

További készségek, képességek 
◦ 
◦ 
◦ 
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                 <ul><li>Jó kommunikációs készséggel rendelkezem, amelyet a líceumi éveim alatt fejlesztettem ki a különböző versenyeken és konferenciákon való részvételem által</li><li>Az egyetemi éveim alatt továbbfejlesztettem kommunikációs készségemet az évfolyamnak tartott prezentációk által</li><li>Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián (ETDK) szintén lehetőségem adódott kommunikációs készségeim továbbfejlesztésére</li><li>Empatikus, megértő, türelmes személynek tartom magam, szívesen dolgozok más emberekkel</li></ul>
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                 <ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Tapasztalatom van a gyerekekkel és a fiatalokkal való foglalkozás terén, amelyet az előző munkahelyemen (ADHD-val diagnosztizált kisfiúval való foglalkozás), illetve az önkéntességi program (első éves hallgatók mentorálása) keretén belül sajátítottam el</span></li><li>Tapasztalattal rendelkezem a szervezés, rendezés területén, amelyet a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen belül végezett munkámnak köszönhetek, ahol különböző programok és műhelymunkák megszervezésében segédkeztem</li><li>Tanácsadás és csoportos foglalkozások, teambuilding-ek tartásában is van gyakorlatom</li></ul>
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                 További készségek, képességek
                 <ul><li>Empátia, feltétel nélküli elfogadás</li><li>Pontosság, kitartás</li><li>Csoportban való dolgozás, hatékony alkalmazkodó képesség</li></ul>
            
        
    


