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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume KÁDÁR, MAGOR ELEK 

Adresă(e) România, Cluj Napoca 

Telefon(oane) +40-744-270619   

E-mail(uri) kadar.magor@fspac.ro / kadar.magor@terranova-training.eu 
  

Cetăţenie Română 

Etnie Maghiară 
  

Data naşterii 01. 08. 1978. 
  

Sex Masculin 
  

Funcţia în cadrul proiectului  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2015 septembrie 
Abilitare în domeniul științelor comunicării 
Tehnici de campanii și branding / Place branding 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, România 
Ph.D. (Level 6 /ISCED 97) 
 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

2004 octombrie – 2007 martie 
Doctor în filologie, Specializare comunicare, teză în domeniul campaniilor de comiunicare 
Campanii de comunicare, comunicare mediatică, segmentarea și targetarea grupurilor țintă 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, România 
Ph.D. (Level 6 /ISCED 97) 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

1999 octombrie – 2003 iulie 
Licenţă în ştiinţe politice 
Bazele ştiinţelor politice, politici publice, politici sectoriale, comunicare politică 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, România 
Licenţă (nivel bachelor) 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

1998 septembrie – 2002 iulie 
Licenţă în horticultură 
Conceperea proiectelor de dezvoltare regională 
Universitatea “Szent István” Budapesta, Ungaria 
Licenţă (nivel bachelor) 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

1993 septembrie – 1997 iulie 
Liceu teoretic, specializare informatică 
Programare, rețele IT 
Liceul teoretic ”Bolyai Farkas” Târgu Mureș 
Bacalaureat 
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Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2004 noiembrie - prezent  
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Dep. de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 
Doctorand, 2007 oct. – 2013 sept. lector universitar, 2013 oct. – prezent conferențiar universitar 
1. Activități academice: cursuri universitare (Branding, Tehnici de campanii; Comunicare publicitară; 

Marketing politic; Tehnici de relaţii cu mass-media; Managementul conflictelor; Branding 
personal; Dezvoltarea competențelor personale), stagii de practică, colegii universitare. 

2. Activități administrative: coordonatorul liniei maghiare de studiu al Departamentului de 
Comunicare, Relații Publice și Publicitate; responsabil pentru personal, planificarea strategică, 
dezvoltarea programelor de studiu, coordonare de proiecte academice, organizare de 
evenimente.  

Adtivitățile didactice, de cercatare și cele administrative sunt marcate prin clasamentele programelor 
educaționale, premii naționale și internaționale acordate programelor de studii și pentru activitea 
profesională. 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării, Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 
Ro-400132 Cluj Napoca, Str. General Moşoiu nr. 71. Tel: 40-264-431505 
Web: Universitatea: www.ubbcluj.ro, Facultatea: www.fspac.ro, Dept./hu:  www.bbte-kommunikacio.ro.  
Educaţie formală, formare continuă 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
2004 iunie - prezent 
Director executiv, Centrul de Training şi Comunicare Terra Nova 
1. Activități de training în domeniul comunicării: comunicare organizațională, planificare strategică, 

campanii de comnicare, comunicare mediatică, dezvoltarea abilităților personale de comunicare, 
team-building.  

2. Activități de planificare și management: conceperea şi implementarea planurilor media și 
campaniilor de comunicare online și offline, branding instituțional și local/regional, brand 
awareness, monitorizare de proiecte, organizare evenimente. 

3. Activități de consiliere: coaching, planuri individuale de dezvoltare.  
Centrul de Training şi Comunicare Terra Nova,  
Ro-540077 Târgu Mureș, Str. Bradului nr. 17/4.. Web: www.terranova-training.eu 
Training / educație non-formală, planuri de comunicare, campanii și proiecte de branding, organizare 
evenimente. 

 
 
 

 

Programe și proiecte  Educaționale 
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Descrierea proiectului și partenerilor 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Octombrie 2016 – prezent 
Trainer permanent și coach 
UBB Mentor Klub. Proiect de educație nonformală de managementul carierei pentru studenții cu 
activitate profesională deosebită și perspectivă științifică.  
1. Training în Personal branding by storytelling; Idea pitch & power presentations; Persuasive talking; 

Nonverbal communication and impression management; Time management  
2. Coaching în dezvoltare personală, networking, planuri individuale de carieră.  
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca RO-400084 Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 1.  
Web: http://bmk.granturi.ubbcluj.ro/ 
Educație non-formală, dezvoltarea competențelor, coaching. 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Descrierea proiectului și partenerilor 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Octombrie 2015 – prezent  
Trainer permanent și autor materiale de formare 
Programul regional de leadership se adresa conducătorilor și persoanelor în roluri de luare de decizii 
oferind un sprijin profesional prin dezvoltarea competențelor personale. Programul este coordonat de 
Kós Károly Akadémia Cluj Napoca, finanțat de CES –Wilfried Martens Centre for European Studies. 
1. Cursuri de formare bianuale: Comunicare și managementul resurselor umane (2015); 

Comunicare, discursuri publice și apariții publice (2016). 
2. Conceperea și realizarea materialelor de formare pentru fiecare sesiune bianuală de formare. 
Kós Károly Akadémia, https://www.facebook.com/koskarolyakademia/; http://www.martenscentre.eu/ 
Educație non-formală, life long learning. 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Descrierea proiectului și partenerilor 
 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Octombrie 2014 – prezent  
Coordonator științific, trainer 
Proiectul Mathias Corvinus Collegium Cluj a fost inițiată de MCC International pentru a crea 
Programul de Leadership adresat studenților pentru a-I ajuta să-și serveasca comunitatea locală. În 
cadrul programului au loc cursuri, seminarii, cercetări participări la conferințe, seminarii, precum și 
organizarea grupului local MCC și crearea comunității locale MCC.  
1. Dezvoltarea programelor educaționale, reprezentarea instituției, branding organizațional. 
2. Training în ”soft skills”: tehnici de prezentare, Idea pitching, Tehnici de negociere. 
Mathias Corvinus Collegium – Cluj, Address: Ro–400124 Cluj-Napoca, 60/19 21st December 1989 Blv. 
Web: https://mcc.org.ro/; https://mcc.org.ro/leadership-programme-cluj/  
Strategii în educație, educație non-formală, life long learning. 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Descrierea proiectului și partenerilor 
 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Octombrie 2014 – prezent  
Trainer permanent și coach 
Proiectul GTK - Business Consulting Club are obiectivul de a contribui la dezvoltarea profesională a 
studenţilor din cadrul Departamentului de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în Limba Maghiară 
al Universităţii Babeş-Bolyai. Clubul oferă membrilor săi posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele 
dobândite în băncile universităţii, prin situaţii economice reale sau apropiate de realitate.  
1. Training în Tehnici de prezentare; Comunicare verbală și persuasiune; Idea pitch; Visual 

presentations; Nonverbal communication and impression management; Time management. 
2. Coaching în dezvoltare personală, networking, planuri individuale de carieră.  
GTK - Business Consulting Club, Address: Ro–400124 Cluj-Napoca, 60/19 21st December 1989 Blv. 
Web: http://www.gtk.ro/en 
Educație non-formală, dezvoltarea competențelor, coaching. 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Descrierea proiectului și partenerilor 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Noiembrie 2007 – decembrie 2009 
Trainer și facilitator procese de dezvoltare 
Proiectul Community Capacity Building Program A fost inițiată de Banca Mondială și derulată prion 
Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu University of Wolwerhampton England.  
1. Consultant pentru proiecte de dezvoltare, monitorizare, evaluarea activităților de comunicare. 
2. Training în Dezvoltare sustenabilă; Managementul proiectelor; Strângerea de fonduri; Strategii de 

comunicare și lobby; Tehnici de negociere. 
Titularul proiectului: Agenția Națională de Dezvoltare a Zonelor Miniere, Project Management Unit 
(PMU-SER). Adresa: Ro–010366 Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 36-38. Web: http://nad.minind.ro 
Planificare strategică, educație non-formală. 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Descrierea proiectului și partenerilor 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Septembrie 2005 – iulie 2008 
Trainer în management educațional  
Programul pilot național în managementul educației se adresa directorilor instituțiilor de 
învățământ, inspectorate școlare și coordonatori programelor de educație formală pentru a creste 
abilitatea de management al instituțiilor de învățământ și a dezvolta sistemul de învățământ formal. 
Training în Management organizațional, Managementul resurselor umane, Strângerea de fonduri, 
Managementul timpului. 
Titularul proiectului: Casa Corpului Didactic Târgu Mureş 
Adresa:  Târgu Mures, Str.Crinului Nr. 2., Web: www.ccdmures.ro  
Educație non-formală. 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Română   C2  C2  C2  C2  C2 

Engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Franceză   B2  B2  B1  B1  A2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Capacități de comunicare şi negociere excelente dezvoltate în cele cca 20 ani de training și 
experiență pedagogică. 

 Experienţă de lucru în echipă şi team-leading prin organizarea de programe, campanii de 
comunicare, derularea proiectelor de dezvoltare socială și economică , grupuri de cercetare 
academică. 

 Experienţa muncii voluntare le diferite organizaţii profesionale şi organizaţii neguvernamentale (ex. 
Oxfam International, Liga Pro Europa, fundații comunitare din Ro, organizații profesionale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Organizare activităţi educaţionale: diferite funcții în cadrul Universității Babeş-Bolyai, responsabil 
linie de studiu la FSPAC, Centrul de Training şi Comunicare Terra Nova, etc.  

 Coordonator sau membru al echipelor de proiect cu finaţare internașională (POSDRU, PHARE, 
TAMOP, HU-RO, Interreg, Fondul Norvegian, granturi ale ministerelor). 

 Proiecte de branding pentru firme/organizații, instituții publice și municipii de oraș (Cluj Napoca, 
Sfântu Gheorghe, Tîrgu-Secuiesc, etc.) 

 Organizarea de campanii de comunicare și evenimente. 

 Team-leading și muncă în echipă prin coordonarea proiectelor, firmei și proiectelor educaționale. 

 Participarea în proiecte de cercetare în mediul academic, planificare, aplicare, derulare și publicare. 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Monitorizarea proiectelor de dezvoltare şi de formare profesională continuă. 

 Coordonarea, respectiv monitorizarea și raportarea proiectelor complexe de comunicare (campanii 
de comunicare, proiecte cofinanțate, facilitarea proceselor de planificare strategică, planuri de 
soluționare a crizelor organizaţionale, creșterea brand awareness-ului). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Certificat de programator de calculator, Ministerul Educației Naționale, 1997. 

 Tehnoredactare şi design: Corel, Photoshop, PageMaker, Office programs 

 Aplicaţii specifice: SPSS, R, Microsoft Project, mind mapping and visual data softwares. 
  

Competenţe şi aptitudini artistice  Fotograf amator, cu premii şi participare la câteva expoziţii naţionale şi internaţionale 
  

Alte competenţe şi aptitudini  Branding personal și coaching pentru persoane publice 

 Muncă cu şi în mass media națională și internațională  

 Sporturi (înot, activităţi outdoor). 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 1996. 
  

Informaţii suplimentare Apartenența la organizaţii profesionale: 

 Consiliul Academic Clujean, filială al Academiei Ştiinţifice Maghiare, 2010. 

 Asociaţia de Publicitate, Ungaria (The Hungarian Advertising Associaton, Hungary), 2008. 

 Human Rights Youth Education Network al Consiliului Europei, 2005 

 Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România (Hungarian Journalist’s Association of Romania), 2004. 

 Data: 01. 03. 2018. 


