CURRICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Data naşterii
Sex
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

PRAHOVEAN VASILE
RO - Sf. Gheorghe, str. Nicolae Iorga
+40 267 315 270
Mobil:
pszili74@gmail.com
1974
masculin

01.09.1998 profesor titular ştiinţe sociale gr. I
materii predate: Logică, Economie şi Filozofie
Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Sfântu Gheorghe /Covasna str. Kos Karoly nr.22
Educaţie, învățământ preuniversitar

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

01.10. 2004 colaborator, lector universitar
cursuri predate: Politici regionale, Etică în administraţia publică, Teoria argumentării,
Dezvoltare comunitară, Mecanisme Europene
U.B.B.Cluj-Napoca, Departamentul de Administraţie Publică, extensia Sf. Gheorghe,
str. Stadionului nr.12
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie, învățământ universitar
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

01. 09. 2008 – 01.09.2012
director
Management, resurse umane, ordonator de credite terţiar
Şcoala cu clasele I-VIII Nicolae Colan, Sfântu Gheorghe /Covasna str. Lalelei nr.1
Educaţie, învățământ preuniversitar

Perioada 15.09. 2006 – 15.02.2007
Funcţia sau postul ocupat colaborator, asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi curs predat: Protocol în comunicare
principale
Numele şi adresa angajatorului Facultatea Sapientia din Miercurea Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 1

Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie, învățământ universitar
activitate
Perioada 01.09. 2007 – 31.12.2009
Funcţia sau postul ocupat redactor şef
Activităţi şi responsabilităţi editorial, redactarea programelor culturale şi sportive în limba maghiară şi română
principale
Numele şi adresa angajatorului revista Zile şi nopţi, ediţia de Covasna şi Harghita
Tipul activităţii sau sectorul de Mass media
activitate
Educaţie şi formare 1
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1998 - 2008
studii doctorale / doctorat (phd) – 2008 cum laudae
filozofie - fenomenologie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1993 - 1997
studii universitare / licenţă
filozofie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1988 - 1992
studii liceale / bacalaureat
Matematică-informatică / Matematică-fizică

Univ. Eötvös Lóránd din Budapesta (E.L.T.E.-B.T.K.)

Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, (U.B.B.) Fac. de Istorie şi de Filosofie

Liceul Andrei Şaguna Braşov (XI-XII)
Liceul de Informatică Brașov (IX-X)

Educație și formare 2
stagii de brusă
perioada octombrie 1997 – aprilie 1998
tipul bursei Bursă de cercetare postuniversitară prin acord guvernamental bilateral
domeniul de cercetare Filozofie / existenţialism (Kierkegaard)
instituţia E.L.T.E.-B.T.K. Budapesta

perioada septembrie - decembrie 1998
tipul bursei Curs tutorial pentru traducători
domeniul de cercetare traducerea în limba română a cărţii Responsabilitatea de Tordai Zador
instituţia fundaţia Soros, Cluj-Napoca
perioada octombrie 1999 – septembrie 2002
tipul bursei Bursă pentru efectuarea studiilor doctorale prin acord guvernamental bilateral
domeniul de cercetare Filozofie / fenomenologie
instituţia E.L.T.E.-B.T.K. Budapesta
perioada septembrie – octombrie 2006
tipul bursei Bursă de cercetare postuniversitară
domeniul de cercetare fenomenologie
instituţia Domus Hungarica, E.L.T.E.-B.T.K. Budapesta
perioada octombrie - noiembrie 2007
tipul bursei Bursă de cercetare postuniversitară
domeniul de cercetare fenomenologie
instituţia Domus Hungarica, E.L.T.E.-B.T.K. Budapesta
perioada octombrie – decembrie 2009
tipul bursei Bursă de cercetare
domeniul de cercetare traducerea în limba română a cărţii Conversaţii pe malul râului Ilisos de Vajda
Mihaly
instituţia Fundaţia Pro Philosophia, Cluj-Napoca
Limbi străine cunoscute franceza, italiana, engleza
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare scrisă

româna

C2

expert

C2

expert

C2

expert

C2

expert

C2

expert

maghiara

C2

expert

C2

expert

C2

expert

C2

expert

C2

expert

franceza

B2

mediu

C1

avansat

B2

mediu

B2

mediu

B2

mediu

italiana

B1

satisfăcător

B1

satisfăcător

B1

satisfăcător

B1

satisfăcător

A2

începător

engleza

A2

începător

B1

satisfăcător

A2

începător

A2

începător

A2

începător

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere
Starea civilă

Traducător şi translator român-maghiar, maghiar-român
Word, excel, power point
categoria B (1992)
Căsătorit, 2 copii

Informații suplimentare

15 februarie 2016

Membru extern al Academiei Maghiare, 2014
Diplomă de onoare, CSS Sf. Gheorghe, 2011
Diplomă pentru merite deosebite, C.N. „Mihai Viteazul”, Sf. Gheorghe, 2009
Lider sindical (FSLI) la Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” din Sf. Gheorghe, 20062007
Reporter şi jurnalist, Transilvania Sport, octombrie 2006 – februarie 2007

