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03 ianuarie 2020 
Canditat pentru ocuparea funcţiei de Politolog(masterant)

Stimată doamnă/Stimate domnule, 

   Mă numesc Varga Fernando,  masterant la Proiectarea Cercetării şi Analiza Datelor Sociale(anul1), 

absolvent al Facultăţi de ştiinţe politice, administarativ şi ale comunicări(FSPAC) din cadrul 

Universităţi ,,Bábes Bolyai" . Specializarea: Ştiinţe politice.

  

  Vă adresez această scrisoare de intenţie deoarece: Doresc să imi de pun candidatura 

pentru ocuparea  funcţiei de Politolog(masterant), în cadrul  studiului asupra ,,Cosmopolitan Turn 

and Democratic Sentiments. The case of child protection services

 Decizia mea de a aplica pentru această funcţie, vine din dorinţa mea,de a avea  şansa de a lucra in 

domeniul pe care mi-am ales să il studiez, şi de asemenea să am ocazia să fac parte dintr-un grup de 

cercetătorii,de la care pot invăţa lucrurii noi.

   

   Un alt factor care ma determinat să aplic este  lucrarea mea de licenţă intitualt ,,integarea romilor în 

societatea romănească" sa bazat pe o cercetare cantitativă, iar pe acest subiect  aş dori  să fac în viitor o 

cercetare mai amplă. Însă pentru acest lucru am nevoi de cunoştinţe mai aprofundate în domeniul de 

cercetare socială, iar această funcţie/job, poate să fie un lucru extrem de folositor pentru acest obiectiv.

  Per total, consider ca studiile mele în cadrul debartamentului de ştiinţe politice( pentru mai multe 

informaţi vezi CV ) plus masteratul pe care îl fac  , avănd cunoştinţe asupra domeniului de cercetare 

cantitativă şi calitativă, plus avănd cuno tin e bune de comunicare în limbile: Română, Maghiară, ș ț

Romani i Engleză. Mă recomandă pentru func ia de Politolog(masterat).ș ț

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată
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 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Fernando Varga 

Bakos. Nr 17, 455303 Nuşfalău (România) 

+40 770 617 893.    

Varga.Fernando@yahoo.com 

Yahoo! Messenger (YIM) Varga.Fernando@yahoo.com | Skype Varga.Fernando@yahoo.com  

Sexul Masculin | Data naşterii 07/11/1997 | Naţionalitatea română 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Politolog (masterand)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

07/10/2019–Prezent Agent de vanzare/achizitii
Pfane Scientific SRL
Unitatea C, nr. 18 Strada Nicolae Bălcescu, 427500 imleu Silvaniei (România) Ș
https://www.pfane.com/ 

Responsabilităţi principale în cadrul combaniei:

▪ Relaţia cu clienţi(call software supporting),

▪ Gasirea potenţialilor  noi clienţii.

▪ Negocierea preţurilor pentru deşurile electrice.

Tipul sau sectorul de activitate Reciclare deşeurilor electrice 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2016–04/07/2019 Ştiinţe Politice
Facultatea de stiinţe politice,Administrativ şi ale Comunicării(UBB)
trada General Traian Mo oiu 71, 400132 Cluj-Napoca (România) ș
https://fspac.ubbcluj.ro/ro 

Disciplinele principale, studiate care se asociază cu ocuparea locului de muncă dorint sunt:

▪ Introducere în metodologia cercetării tiin elor sociale,ș ț

▪  metode calitative de cercetare în ştiinţele politice,

▪ metode cantitative de cercetare in stiintele politice,

▪ seminar de cercetare,

▪ atelier de analiză.

▪ scriere academică

În timpul facultăţii , am făcut voluntariat la oragnizaţia ,,Romanosuno", unde mai exact, am încercat cu
un grup de studenţi să promovăm cultura rromilor prin organizarea mai multor evenimente şi activităţii.

De asemenea, am fost internship în cadrul CSD. Unde, am realizat grafice cu sisteme de partide, sub 
îndrumarea Domnului cercetător Florin Feşnic

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) maghiară, română , romani

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la Discurs oral
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 Curriculum vitae  Fernando Varga

conversaţie

engleză B1 B2 B1 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Competenţe de comunicare dobănndite în urma:

▪  activităţii mele ca voluntar la organizaţile studenţeştii   ,,Romanosuno" şi ,,StudPAC"

▪ Abilităţi bune de negociere  dobăndite  în urma meseriei mele, de agent de vanzări şi call software 
supporting.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe dobândite la locul de muncă:

▪ Lucrul în echipă

▪ Negociere

▪ Competenţe bune de comunicare

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Stăpânesc cunoştinţe  necesare, de a lucra în software precum:

▪ Pachetul Office,

▪ Spss statistics,

▪ Atlas. ti

▪  Metafile companion.
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   ECV  ECL 2019-07-05T18:54:27.679Z 2020-01-06T06:15:30.979Z V3.4 EWA Europass CV true                   Fernando Varga    Bakos. Nr 17 455303 Nuşfalău  RO România  Varga.Fernando@yahoo.com   +40 770 617 893.  mobile Mobil   Varga.Fernando@yahoo.com  yahoo Yahoo! Messenger (YIM)  Varga.Fernando@yahoo.com  Skype    M Masculin   română   job_applied_for LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ  Politolog (masterand)     true  Agent de vanzare/achizitii <p>Responsabilităţi principale în cadrul combaniei:</p><ul><li>Relaţia cu clienţi(call software supporting),</li><li>Gasirea potenţialilor  noi clienţii.</li><li>Negocierea preţurilor pentru deşurile electrice.</li></ul>  Pfane Scientific SRL    Unitatea C, nr. 18 Strada Nicolae Bălcescu 427500 Șimleu Silvaniei  RO România  https://www.pfane.com/  business  Reciclare  deşeurilor electrice      false Ştiinţe Politice <p>Disciplinele principale, studiate care se asociază cu ocuparea locului de muncă dorint sunt:</p><ul><li>Introducere în metodologia cercetării științelor sociale,</li><li> metode calitative de cercetare în ştiinţele politice,</li><li>metode cantitative de cercetare in stiintele politice,</li><li>seminar de cercetare,</li><li>atelier de analiză.</li><li>scriere academică</li></ul><p>În timpul facultăţii , am făcut voluntariat la oragnizaţia ,,Roman<em>osuno&#34;</em>, unde mai exact, am încercat cu un grup de studenţi să promovăm cultura rromilor prin organizarea mai multor evenimente şi activităţii.</p><p>De asemenea, am fost internship în cadrul CSD. Unde, am realizat grafice cu sisteme de partide, sub îndrumarea Domnului cercetător Florin Feşnic</p>  Facultatea de stiinţe politice,Administrativ şi ale Comunicării(UBB)    trada General Traian Moșoiu 71 400132 Cluj-Napoca  RO România  https://fspac.ubbcluj.ro/ro      hu maghiară   ro română    rom romani    en engleză  B1 B2 B1 B2 B2  <p>Competenţe de comunicare dobănndite în urma:</p><ul><li> activităţii mele ca voluntar la organizaţile studenţeştii   ,,<em>Romanosuno</em>&#34; şi ,,StudPAC&#34;</li><li>Abilităţi bune de negociere  dobăndite  în urma meseriei mele, de agent de vanzări şi call software supporting.</li></ul>  <p>Competenţe dobândite la locul de muncă:</p><ul><li>Lucrul în echipă</li><li>Negociere</li><li>Competenţe bune de comunicare</li></ul>  <p>Stăpânesc cunoştinţe  necesare, de a lucra în software precum:</p><ul><li>Pachetul Office,</li><li>Spss statistics,</li><li>Atlas. ti</li><li> Metafile companion.</li></ul>  B B B B B    Universitatea Babeș-Bolyai    Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Minerilor nr.85, cladirea FSPAC 2, sala 206 Strada Minerilor 85 400000 Cluj-Napoca  RO România    Canditat pentru ocuparea funcţiei de Politolog(masterant)   opening-salut-5-impersonal Stimată doamnă/Stimate domnule  <p>   Mă numesc Varga Fernando,  masterant la Proiectarea Cercetării şi Analiza Datelor Sociale(anul1), absolvent al Facultăţi de ştiinţe politice, administarativ şi ale comunicări(FSPAC) din cadrul Universităţi ,,<em>Bábes Bolyai&#34;</em> . Specializarea: Ştiinţe politice.</p><p><strong>  </strong></p><p><strong>  Vă adresez această scrisoare de intenţie deoarece: Doresc să imi de pun candidatura pentru ocuparea  funcţiei de Politolog(masterant), în cadrul  studiului asupra <em>,,Cosmopolitan Turn and Democratic Sentiments. The case of child protection services</em></strong></p> <p> Decizia mea de a aplica pentru această funcţie, vine din dorinţa mea,de a avea  şansa de a lucra in domeniul pe care mi-am ales să il studiez, şi de asemenea să am ocazia să fac parte dintr-un grup de cercetătorii,de la care pot invăţa lucrurii noi.</p><p>   </p><p>   Un alt factor care ma determinat să aplic este  lucrarea mea de licenţă intitualt <em>,,integarea romilor în societatea romănească&#34; </em>sa bazat pe o cercetare cantitativă, iar pe acest subiect  aş dori  să fac în viitor o cercetare mai amplă. Însă pentru acest lucru am nevoi de cunoştinţe mai aprofundate în domeniul de cercetare socială, iar această funcţie/job, poate să fie un lucru extrem de folositor pentru acest obiectiv.</p><p>  Per total, consider ca studiile mele în cadrul debartamentului de ştiinţe politice( pentru mai multe informaţi vezi CV ) plus masteratul pe care îl fac  , <strong>avănd cunoştinţe asupra domeniului de cercetare cantitativă şi calitativă, plus avănd cunoștințe bune de comunicare în limbile: Română, Maghiară, Romani și Engleză. Mă recomandă pentru funcția de Politolog(masterat).</strong></p> <p>Vă mulţumesc pentru atenţia acordată</p>   Anexe: CV

