
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Blanka-Timea
Bányai

DATA NAȘTERII: 
1996. mai 10. 

CONTACT 

Cetățenie: română , maghiară 

Gen: Feminin 

Aleea Gornistilor, 5, null 
300455 Timisoara, România 

blankabanyai@yahoo.com 

banyaiblanka5@gmail.com 

(+40) 0749949570 

2018. NOIEMBRIE 01. – 2019. NOIEMBRIE 01. – Cluj-Napoca, România 

Contactarea studenților din primul an
Discuții motivaționale, pregătire pentru diverse ateliere
profesionale în cadrul programului StudHub

2019. IANUARIE 14. – 2019. DECEMBRIE 21. – Cluj-Napoca, România 

Însoțirea unui copil cu nevoi educaționale speciale (ADHD)
Ajutarea la rezolvarea temelor și dezvoltarea abilităților parțiale
necesare pentru învățare
Controlul comportamentului

2020. AUGUST 10. – ÎN CURS – Cluj-Napoca, România 

Contactarea studențiilor din primul an
Desfășurarea activitățiilor administrative (completarea
documentelor, trimiterea de e-mailuri, organizarea programelor
etc.)
Organizarea și funcționarea atelierelor
Susținere workshop-uri
Ajutor la integrarea studențiilor în cadrul universitar
Reducerea ratei de abandon al studențiilor din primul an

2020. AUGUST 10. – ÎN CURS – Cluj-Napoca, România 

Ținerea legăturii cu studenții
Desfășurarea activitățiilor administrative (completarea
documentelor, trimiterea de e-mailuri, organizarea programelor
etc.)
Ajutoarea integrării la universitate pentru studenții din primul an

2020. NOIEMBRIE 01. – ÎN CURS – Cluj-Napoca, România 

Contactarea studențiilor înscriși în proiect
Susținere întâlniri mentorate
Susținere workshop tematic pentru stabilirea obiectivelor
educaționale în limba maghiară

Mentor voluntar 
Centru de învățare (StudHub), Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 
◦ 

Ajutor la îngrijirea unui copil și dezvoltarea abilităților 
◦ 
◦ 

◦ 

Referent Centru de Învățare (StudHub) 
Centru de Învățare (StudHub), Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Funcționară administrativă/Psiholog 
Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni (CCOPA),
Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 
◦ 

◦ 

Expert responsabil de activitate - Student Learning Hub2
(StudHub2) 
Centru de Învățare (StudHub), Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 
◦ 
◦ 

2011. SEPTEMBRIE 12. – 2015. IUNIE 15. – Timișoara, România 

Domeniul (domeniile) de studiu
Clasa Umană - Științe Sociale 

Diplomă de bacalaureat 
Liceul Teoretic "Bartók Béla" 

◦ 

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


2015. SEPTEMBRIE 28. – 2018. IULIE 05. – Cluj-Napoca, România 

Subiecte principale:
- Psihologie generală
- Psihologia cognitivă
- Psihologia personalității
- Psihologie socială
- Psihologia dezvoltării
- Psihologia sănătății
- Psihologia școlară
- Psihologie clinică și psihoterapie
- Psihologia muncii

Practică:
- Realizarea unui interviu cu o persoană mai în vârstă și analizarea
psihologică
a acesteia
- Efectuarea unui interviu clinic cu un pacient cu o boală cronică și
analiza
psihologică a acestuia
- Dezvoltarea abilităților unui copil cu dificultăți școlare
Domeniul (domeniile) de studiu

Psiholog 

2018. OCTOMBRIE 01. – 2020. IULIE 02. – Cluj-Napoca, România 

Subiecte principale:
- Managementul agresivității
- Dezvoltarea abilităţilor cognitive la copiii cu tulburări de învăţare
- Dezvoltarea comportamentului sanogen la școlari
- Metode avansate de cercetare
- Tehnici de comunicare
- Consiliere familială
- Metode de dezvoltare cognitivă
- Metode de rezolvare a conflictelor
Domeniul (domeniile) de studiu

Consultanță și intervenție psihologică 

2015. SEPTEMBRIE 28. – 2018. IULIE 05. – Cluj-Napoca, România 

Subiecte principale:
- Psihologia educației
- Metodologie
- Organizarea învățării

Practică:
- Educație psihologică în școli
Domeniul (domeniile) de studiu

Psihopedagogie 

2018. OCTOMBRIE 15. – 2020. IUNIE 14. – Cluj-Napoca, România 

Licențiat în psihologie 
Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 

◦ 

◦ 

Masterat în psihologie 
Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 

◦ 

Formare profesor (Nivel I) 
Departmentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 

◦ 

◦ 



COMPETENȚE LINGVISTICE 
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  maghiară 

ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):  

engleză 

Comprehensiune
orală

B1

Citit
B2

Exprimare
scrisă

C1

Conversație
C1

Scris
B2

COMPETENȚE DIGITALE 
Ms Office (Word, Power Point, Excel, Teams) 

CONFERINȚE ȘI SEMINARE 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 

Subiecte principale
- Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și a adulților
- Organizarea și gestionarea programelor educaționale
- Dezvoltarea inteligenței emoționale și sociale în situații educaționale
Domeniul (domeniile) de studiu

Psihopedagogie 

Formare profesor (Nivel II) 
Departmentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Universitatea Babeș-Bolyai 

◦ 

◦ 

2018. MAI 24. – 2018. MAI 26. > – Cluj-Napoca 

Participarea la Conferința Științifică a Studenților din Transilvania

Conferința Științifică a Studenților din Transilvania 

Am competen e bune de organizare dobândite ca membru al
consiliului elevilor din liceu
Am participat ca voluntar la organizarea și implementarea Ziilelor
Culturale Maghiare, în cadrul căruia am ajutat la managementul și
supravegherea evenimentelor culturale
Pe parcusul muncii mele, am avut ocazia să organizez diverse
programe și ateliere profesionale
Am ajutat la organizare și derularea programului Student to
Student Team (STS) în cadrul universității Babeș-Bolyai

Competențe de organizare 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

În cadrul Conferinței Științifice a Studenților din Transilvania am
avut posibilitatea de a-mi dezvolta în continuare abilitățile de
comunicare
Îmi place să lucrez în echipă, mă înțeleg ușor cu colegii
Alte atitudini: emaptie, toleranță, precizie, adaptare eficientă

Competențe de comunicare și interpersonale 
◦ 

◦ 
◦ 



COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ 

Am acumulat experiență cu copii și tineri, având grijă de un
băiețel diagnosticat cu ADHD, și făcând parte dintr-un program de
voluntariat
Am experiență la organizarea și amenajarea evenimentelor
datorită muncii mele de la Universitatea Babeș-Bolyai, unde am
avut ocazia de a participa la organizarea unor evenimente,
ateliere, workshop-uri pentru studenți (ex. proiectul Student to
Student Team)
Am dobândit experiență în susținerea unor workshop-uri și
temabuilding-uri

Competențe dobândite la locul de muncă 
◦ 

◦ 

◦ 
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