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POZÍCIÓ / BEOSZTÁS Szenátustag 

SZAKMAI TAPASZTALAT   

2017. –jelenleg Hallgatói Önkormányzat Kulturális Elnök 

TANULMÁNYOK   

2015. –jelenleg Automatizálás és alkalmazott informatika  

Sapientia EMTE, Marosvásárhely (Románia)  

MTDK II. helyezés, Temesvár, 2018. 
Egyetemi éveimben részt vettem a Vojtech Jarnik nemzetközi matematika versenyen 
Csehországban. 
Részt vettem a DEIK nemzetközi informatika versenyen Debrecenben. 
Az egyetemen a következő tantárgyakat sajátítottam el: C,C++; Java; Matlab, Matlab Simulink; Xilinx; 
Oracle; Teljesítmény elektronika; Analóg és digitális elektronika 
  

2011. –2015.  Érettségi  

Tamási Áron elméleti líceum, Székelyudvarhely (Románia)  

Középiskolás éveim alatt részt vettem kétszer a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen. 
Háromszor részt vettem az Erdélyi Magyar Matematika Versenyen, ahol harmadik díjban 
részesültem. 
Matemtika-intenzív inforrmatika osztályban végeztem, ahol az érettségi mellett segédprogramozói 
diplomát is szereztem. 
  

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

Anyanyelve magyar 

  

Idegen nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

angol B1 B2 B2 B1 B2 

román C1 C1 B2 B2 B2 

 Szintek: A1 és A2: Alapszintű felhasználó - B1 és B2: Önálló felhasználó - C1 és C2: Mesterfokú felhasználó 
Közös Európai Nyelvi Referenciakeret  
 

Kommunikációs készségek 2017 nyarán a Continental AG cégnél szakmai gyakorlatoztam, ahol a megbeszéléseken többször is 
mind angol mind román nyelven szükséges volt a szakmai nyelv használata, ezáltal fejlesztettem 
mind a kommunikációs készségeim,mind a többnyelvüségem. A Sapientia EMTE hallgatói 
önkormányzatában kulturális bizottság elnök poziciót töltöttem be. Ezen pozició betekintést engedett 
egy szervezet vezetésének nehézségeibe, megtanított a gyors döntéshozatlok és válaszreakciók 
fontosságára, továbbá a felelősségvállalásra. Középiskolás éveim alatt A Székelyudvarhelyi Kézilabda 
Club ifjúsági csapatában játszodtam, mint kapus ahol megtanultam a gyors és pontos döntéshozatal 
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fontosságát, mivel az én feladatom volt a védelem megszervezése, továbbá a kitartásom és az 
akaraterőm fejlesztettem itt. Egy csapatban nagyon fontos a kommuniáció, ezáltal megtanultam az 
egymásra hallgatás fontosságát is. A Változtassuk meg egy gyermek jövőjét program helyi vezetője 
lettem, ahol nagyon fontos a kommunikáció mind a budapesti vezetéssel, mind a helyi tagokkal. 
  

Szervezési/vezetői készségek  A Hallgatói Ökormányzatban betöltött pozicióm által már több nagyobb rendezvény szervezését 
lebonyolítottam az egyetemen a vezetés többi tagjával együt karöltve akár több száz ember számára. 
Az egyetemen már több alkalommal szerveztem matematika és informatika felkészítőket, ahol mind a 
versenyre készülők megtalálhatták a felkészülés lehetőségét, mind a korrepetálásra szorulók. A 
középiskola elvégzése után többször tartottam mind matematika, informatika és fizika órákat, mind 
osztályfőnöki órákat. Szabadidőmben kézilabda edzéseket tartok ifjúsági csapatoknak, ahol nagyon 
fontos a pontos terv előre való felállítása. Édesapámmal együt a Radtavi Kennel németjuhász kennelt 
vezetjük, ahol az évek alatt már több száz kutya megfordult és talált szerető gazdára. Ott nagyon 
fontos minden kutyának a külön étrendjének és a versenyekre való edzéstervének a felállítása. 
Továbbá a Változtassuk megy egy gyermek jövőjét budapesti mozgalom marosvásárhelyi vezetője 
vagyok, ahol nagyon fontos a csapat hónapról hónapra való megszervezése. 
  

Munkával kapcsolatos készségek  A Continental AG cégnél Matlab Simulinkbe dolgoztam 2 hónapig, ahol autók felfüggesztését 
modelleztem és programoztam. Az egyetemi éveim alatt tökéletesítettem a matematika és informatika 
tudásom és a szenvedélyemmé is vált. A differenciál egyenletek és a rendszerek modellezése a fő 
területek amelyeket szeretek, de több más területen is otthon érzem magam. Az egyetemen újra 
megszerettem programozni, a tanult tantárgyak közül a kedvenceim lettek a: 
C,C++ 
Matlab, Matlab Simulink 
Java 
Linux 
Teljesítmény elektronika 
  


