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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume VERES Valér  

Adresă(e) Str. Scărişoara nr.1, 400445 Cluj-Napoca, Romania  

Telefon(oane) +40-753094944 Mobil: +40-753094944 

Fax(uri)  

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

mailto:veresv@kmei.ro
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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) 
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Pubicaţii relevante 
 

Cărţi, capitole, volume coordonate 
Monografie: Románia. Tér, gazdaság, társadalom. (Cap.IV. Populatie (lb magh.): Népesség és népesedés, 127-168 pp.) ISPMN-Kriterion 

Cluj-Napoca, 2011 (ed. Benedek József), 502 pp. 

Identitatea minoritară ca oglindă a identităţii majoritare. Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din România, Serbia, 
Slovacia şi Ucraina. In: Boari, V, Gherghina, S., Murea, R. (ed): Regăsirea identităţii naţionale, Polirom 2010, 130-171 p. 

SZOCIOLÓGIAI MINTÁZATOK Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján, Editura Institutului pentru Studierea 
Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj-Napoca, Editor: Veres Valér - Papp Z. Attila, 2012, p. 288 

Kárpát Panel. Gyorsjelentés. Budapest, MTA ENKI, 2007. (coautor: Papp Z. Attila) 308. pp 

Demográfia és népességszociológia. [Demografie şi sociologia populaţiei] Curs universitar, Presa Universitara Clujeana, 2006 
Nemzeti identitás Erdélyben – szociológiai olvasatban (Identitate naţională în Transilvania, în perspectivă sociologică), Akadémiai kiadó, 

Budapest, 2005  
 A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. [ Din periferie în centru. Situaţia tinerilor ardeleni după 
mileniu) Belvedere kiadó, Szeged 2005, 196 pp.(coeditor cu Gábor, Kálmán) 
 Liceeni ardeleni în tranziţie – integrare natională versus generaţională, coordonator şi coautor, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2000. 
 Társadalomstatisztika (Statistică socială) . Curs în limba maghiară, Presa Universitară Maghiară, 2002 (coautor cu Mezei Elemér). 
 

Gyermekvállalási szándékok, családnagyság. [Intenţii de a avea copii, marimea familiei] In:  Speder Zs. (ed.). Párhuzamok. Anyaországi 
és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI Kutatási jelentések 86. Budapest, 2009. 316. oldal.  Coautor cu Spéder Zsolt. 71-86. 

A fiatal népesség rétegződése a vidéki Magyarországon és Erdélyben  [Stratificarea socială a populaţiei tinere din Ungaria si Transilvania] 
In:  . Speder Zs (ed.). Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI Kutatási jelentések 86. Budapest, 2009. 316. 
oldal.  Coautor cu Monostori Judit.  219-242. 

A Kárpát-medencei magyarok nemzeti és állampolgári identitásának fő sajátosságai.[Caracteristicile identităţii naţionale si civice a 
minorităţii maghiare din Bazinul Carpatic] In: Fedinec Csilla (ed.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA – MTK EB, 2008, 35-
60 

Percepţii si opinii privind integrarea României în Uniunea Europeană.(coautori: Kiss Z, Plugor R, Szabó J) In: Miscoiu, S ed. coord.: 
Percepţii si atutidini ale studenţilor Universitaţii”Babes-Bolyai” fata de Uniunea Europeană., EFES, Cluj-Napoca, 2007. 41-63 p. 

Tendinţe de întărire a clasei de mijloc în rândul tinerilor. In: Mitulescu, Sorin (coord.): Studii în domeniul tinerilor. Bucureşti, 

Ed. Didactică şi Pedagogică. . 2007pp. 32-46. 

Esantionul cercetării si situatia materială a studenţilor Universităţii Babes-Bolyai. In:Miscoiu, S ed. coord.: Percepţii si atutidini ale 
studenţilor Universitaţii”Babes-Bolyai” fata de Uniunea Europeană., EFES, Cluj-Napoca, 2007. 27-40 pp. 
 Orientări valorice şi atitudini privind familia, cuplul şi creşterea copiilor, In: Mureşan, Cornelia (coord.): Difernţe de gen şi intergeneraţionale 
în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, Presa Universitară Clujeană, 2005. pp. 133-142. 

The Role of Central and Local Public Administration in The Dynamics of Inter-Ethnic Relations in Romania. Conference Paper: The Annual  

Articole în reviste 
Transition to Adulthood and the Postponement of Childbearing: the Case of Transylvanian Hungarians from Romania. Romanian Journal 

of Population Studies vol IV. 2010 No. 1  5-23 pp. 
Az erdélyi magyarok természetes nemzeti identitásának fő vonásai a Kárpát Panel 2007 tükrében. Erdélyi Társadalom, 2008 no. 1-2, 67-

91 pp. 
Társadalmi kapcsolathálók Erdélyben a nemzeti hovatartozás kontextusában. [Social Networks in Transylvania According to Ethnonational 

Belonging] Szociológiai Szemle 17. évf. No. 1-2/2007. 47-70 pp. 
 Az erdélyi magyar tudományosság műhelyei [The research places of the Transylvanian Hungarians] . Korunk. XVIII. 2007. no.10. 15-19 
pp.  
 Az erdélyi kutatásfejlesztés mutatói 2003-2006 [The indicators of the research development in Transylvania]  Korunk. XVIII. 2007. no.10. 
104-109 pp. 
 Értékorientációk és jövőstratégiák a kolozsvári egyetemi hallgatók körében az Európai Uniós csatlakozás kontextusában. Új Ifjúsági 
Szemle V. no. 2/2007. (Coautori: Veres Valér—Kiss Zita—Plugor Réka—Szabó Júlia) 52-66 pp. 

Social Stratification and Ethnicity in Transylvania. How Does Social Class Matter?. International Jurnal of Sociology. Spring 2006/ vol. 36 
no. 1. 

Schimbări în structura ocupaţională şi de venituri. România, în context est-central european. Sociologie Românească, vol. III. No. 4/ 2005  
The Influence of National Ideological Transformations on Shaping Social Relationships in Transylvania. Studia Universitatis Babes-Bolyai - 

Sociologia, 1-2/2003. 195-208. 
Central and Local Public Administration in the Dynamics of Inter-ethnic Relations in Romania, Revista Transilvană de Ştiinţe 

Administrative 1/2003, (with Salat Levente) pp. 149-162. 
Fertility Decline, Natural Increase and Ethnicity in Transylvania in Last Two Decades. In: Würzburger Geographische Manuskripte, Heft 

63, Sudosteuropa. Wurtzburg 2003 pp. 51-62 
Erdély lakosságának természetes szaporodási folyamatai európai kontextusban az ezredfordulón (Evoluţia sporului natural din 

Transilvania în context European). Korunk, Cluj,  nr. 1/2003. Pp. 92-107. 
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A társadalmi struktúra etnikai sajátosságai a posztszocialista Erdélyben: Revista Erdélyi Társadalom, Editat de Presa Universitară 
Clujeană, 1/2003 pp. 87-112. 

 
 


