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Curriculum vitae  
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bálint Vilmos Arnold  

Adresă(e) Nr. 21, ap. 10, Srt. Pantofarilor, 535600, Odorheiu Secuiesc, România 

Telefon(oane) Mobil: 0751339405   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) arnibalint@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.06.1990. 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

student 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2012 - 

Funcţia sau postul ocupat Student la Facultaea de Arte Plastice şi Design, Cluj – Napoca (master anul I.) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Grafică 

Numele şi adresa angajatorului Operator de xerox (ENETHA SRL.) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Grafică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitate de Vest din Timișora Facultatea de Arte și Design 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Participarea programul „Erasmus” (6 luni la Polonia la orașul Rzeszow) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
 
 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba română   A1  A1  A1  B2  A1 

Limba engleză   B1  B1  B2  B2  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Mulţumită faptului, că atât în şcoala generală, cât şi acum în cadrul universităţii a fost necesară să 
lucrăm în grupuri, competenţa mea în munca de echipă este mult mai bună decât cea individuală. 
Astfel sunt foarte sociabilă, extrovertită şi prietenoasă. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am participat la organizarea evenimentelor locale, cum ar fi comemorarea Revoluţiei din 1848 al 
maghiarilor, având diferite responsabilităţi. Am ajutat la organizarea balul bobocilor în liceu cât şi la 
facultate. Am mai făcut parte şi la organizarea maturandusului în clasa a XI-lea şi la nişte evenimente 
în liceu, chiar şi la organizarea expoziţiilor, care aveau loc la Teatrul „Tomcsa Sándor” din Odorheiu 
Secuiesc. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Nu am dificultăţi în folosirea aparaterol tehnice folosite în fiecare zi. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Nu am probleme cu folosirea calculatorului, inclusiv Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign, Corel şi Internetul. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Mă interesează muzica, literatura, pictura. Am făcut şcoala generală în liceul de artă „Palló Imre” din 
Odorheiu-Secuiesc şi am învăţat grafică și ceramică. 

  

Alte competenţe şi aptitudini În timpului anilor liceene am obţinut diplomă atestat din grafică. 
  

Permis(e) de conducere Da 
  

Informaţii suplimentare Evenimente la care am mai participat: 
- 2007: organizarea propriei mele expoziţie, situată în Tea Pub 

- 2007: tabără de artă în Ungaria (Debrecen) 

- 2008: participarea  la concursul de artă „Telep 2”, din Sfântu Gheorghe şi expoziţie 

- 2009: organizarea şi participarea la un expoziţie în liceul „Palló Imre” (Cellar Galerie) 

- 2010: participarea la expoziţiei maghiare din Timişoara 

- 2011: participarea la expoziţiei Anuala Artelor Grafice la Timişoara 

- 2012: participarea programul ERASMUS la Polonia 

- 2012: participarea la expoziţiei la Facultatea de Arta la Rzeszow (Polonia) 

- 2012: participarea la Bienala de Grafică ”Grafikai Szemle” Lăzarea 

- 2012: participarea la Acces Art, cu atelierul de gravură, la Timisoara 

- 2012: prticiparea şi câştigarea expoziţiei Anuala Artelor Grafice II. la Timişoara (cu 
premium) 
- 2012: tabără de artă „Avantage l.” la Sfântu Gheorghe şi expoziţie 
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