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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

PAKÓ Klára (nume anterior: Kovács)
Cluj-Napoca, România

Telefon(oane)

Mobil: +40-744143828

E-mail(uri) kovacs_kl@yahoo.com
Naționalitatea maghiară
Data naşterii
Sex

15 iulie, 1980
feminin

Experienţa profesională
Perioada

Martie 2013 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-conducerea seminariilor la secția de Istoria-artei
-responsabilități administrative, administrare site
-tutore al secției de Turism-cultural, linia maghiară

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Departamentul de
Istorie în Limba Maghiară, Catedra de Arheologie și Istoria-artei,
str. Constantin Daicoviciu nr. 2, 400020 – Cluj-Napoca
Activitate didactică

Februarie 2009 - februarie 2011

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-îndeplinirea proiectului de cercetare anual, individual

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

Federaţia Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, str. Tipografiei
nr. 12/1, 400101 - Cluj-Napoca
Cercetare

Octombrie 2004 - decembrie 2009
Doctorandă cu frecvenţă
-absolvirea cursurilor doctorale
-cercetarea temei de doctorat
-redactarea şi susţinerea tezei de doctorat
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Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de
Istorie-Filosofie, Catedra de Istoria-Artei, str. Constantin
Daicoviciu nr. 2, 400020 – Cluj-Napoca
Formare, cercetare

Septembrie 2004 - iunie 2006
Asistent la Catedra de Arte Plastice

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-predarea cursurilor şi seminariilor de istoria-artei universale din
antichitate până în secolul al XIX-lea

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea Creştină „Partium”, Oradea, Facultatea de Arte,
Catedra de Arte Plastice, str. Primăriei nr. 36, 410209 – Oradea

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activitate didactică

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Octombrie 2004 - decembrie 2009
Diploma de doctor în istorie

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

-influenţe şi contingenţe ale artei europene în artele plastice din
Transilvania (sec. XV-XVIII)
-structuri instituţionale transilvane premoderne
-condiţia contemporană a scrisului istoric
-ştiinţe specifice ale istoriei şi izvoare istorice
Teza: Cetatea din Gherla. Răspândirea fortificaţiei în sistem
bastionar italian în Transilvania. Conducător ştiinţific. prof. univ. dr.
Nicolae Sabău

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Școala Doctorală de
Istorie

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Octombrie 2003 - iunie 2004
Diploma de master

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

-moştenirea antichităţii în artele plastice din Transilvania şi Banat
-de la gotic la Renaştere în arhitectura Transilvaniei şi a Moldovei
-introducere în istoria conservării monumentelor istorice
-iconografia şi iconologia altarelor poliptice din Transilvania
-arhitectura Renaşterii în Transilvania
-metode moderne de cercetare în istoria artei
Disertaţia: A szamosújvári vár [Cetatea de la Gherla] conducător
ştiinţific. prof. univ. dr. Kovács András

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de IstorieFilosofie, Catedra de Istoria-Artei, Masteratul: Artele plastice din ţările
române în context european (sec. XV-XVIII)

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută

Octombrie 1999 - iunie 2003
Diploma de licenţă în istorie-istoria artei
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Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

-istoria universală din antichitate până în epoca contemporană
-istoria românilor din antichitate până în epoca contemporană
-ştiinţe auxiliare ale istoriei
-istoria artei europene din epoca medievală până în epoca
contemporană
-istoria artei româneşti din epoca medievală până în sec. XX
-istoriografia istoriei artei
-morfologia artei
- Lucrarea de licenţă: A váradi vár. 1569-1660. [Cetatea de la
Oradea. 1569-1660], conducător ştiinţific. prof. univ. dr. Kovács
András

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Facultatea de IstorieFilosofie, Catedra de Istoria-Artei

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar

Experienţa de cercetare

Proiecte de cercetare
Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

Perioada

1 septembrie 2012-30 martie 2013
A keresdi kastély leltárai. [Inventarele castelului de la Criș].
Proiect de cercetare colectiv finanțat de Academia Maghiară, prin
programul Domus. Membră a grupului de cercetare
01 iulie 2011-30 martie 2013
Fortificaţii bastionare în epoca principatului Transilvaniei.
Fundamentarea ştiinţifică a unui itinerar turistic. Mentor: acad. dr.
Marius Porumb. Proiect postdoctoral finanțat prin proiectul
POSDRU/89/1.5/S/60189, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. Proiect individual
01 noiembrie 2010-30 mai 2011
Erdélyi várak építői a 16–17. században [Făuritorii cetăților
transilvănene între secolele XVI-XVII]. Proiect de cercetare finanțat
de Fondul „Bethlen Gábor”, Ungaria (Bethlen Gábor Alap)]. Proiect
individual
01 mai 2010-31 ianuarie 2011
Pregătirea ediției izvoarelor istorice referitoare la cetatea Gherlei.
Proiect finanțat de Fondul Cultural Național, Ungaria. [Nemzeti
Kulturális Alap]. Proiect individual
23 august – 1 septembrie 2010
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Proiect sau temă de
cercetare

Perioada
Proiect sau temă de
cercetare
Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

Perioada
Proiect sau temă de
cercetare
Perioada
Proiect sau temă de
cercetare

„Transilvania, un muzeu vast, încă necunoscut”, inventarierea şi
documentaţia monumentelor istorice din Jud. Bistriţa-Năsăud.
Membră a echipei de cercetare
2009 – prezent
Cercetarea arheologică a castelului Báthory din Șimleu Silvaniei.
Membră a echipei de cercetare
Octombrie 2007 – septembrie 2008
Cetatea din Gherla. Răspândirea fortificaţiei în sistem bastionar
italian în Transilvania (sec. al XVI-lea). Grant pentru Tineri
Doctoranzi finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior. Proiect individual
2007
Reprezentările istorice ale cetăţii de la Gherla. Relevee, planuri şi
vedute din secolele XVII-XX. Bursă de finanţare de 3 luni acordată
de Academia Maghiară, Proiecte pentru cercetarea ştiinţifică maghiară
din străinătate [Magyar Tudományos Akadémia, Határon Túli Magyar
Tudományosságért ösztöndíjprogram]. Proiect individual
Octombrie 2004 – iunie 2005
Vizitaţii canonice romano-catolice în Transilvania. Proiect finanţat
de Fundaţia „Arany János” [Arany János Közalapítvány]. Membră a
echipei de cercetare
13-27 august, 2002
Programul de inventariere a patrimoniului cultural al satelor din
judeţul Covasna. Membră a echipei de cercetare
7-28 iulie, 2000
Programul de inventariere a patrimoniului cultural al satelor din
judeţul Harghita. Membră a echipei de cercetare

Burse și stagii de cercetare
Noiembie 2012

Stagiu de cercetare la Roma finanțat din proiectul postdoctoral
POSDRU/89/1.5/S/60189.

Aprilie 2012

Stagiu de cercetare la Viena finanțat din proiectul postdoctoral
POSDRU/89/1.5/S/60189.

Februarie 2012

Stagiu de cercetare la Budapesta finanțat din proiectul postdoctoral
POSDRU/89/1.5/S/60189.

Mai 2011
2006-2012

Stagiu de cercetare la Viena finanțat din proiectul „Szülőföld Alap”
Stagii de cercetare la Budapesta: 7 luni în total. Burse de cercetare
finanţate de Academia Ungariei, Domus Hungarica Scientiarium et
Artium.
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Conferințe naționale și
internaționale din 2011 încoace
24-25 octombrie 2014

Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben [“Fundatori”, constructori,
arhitecți în Transilvania] – conferință națională organizată de Muzeul
Județean Mureș

15-16 noiembrie 2013

Magyar Tudomány Napja Erdélyben. Művészettörténet Szekció [Ziua
Științei Maghiare în Transilvania. Secția Istoria Artei] – conferință
națională organizată de Societatea Muzeului Ardelean, Fundația de
Istoria Culturii „Entz Géza” etc.

The Key to Power? The Culture of Access in Early Modern Courts,
8-9 noiembrie 2012 1400-1700 − conferință internațională organizată la Antwerpen (Belgia)
Participare finanțată de un grant (short visit grant) câștigat prin concurs
la European Science Foundation
15-17 octombrie, 2012 Végvár és mentalitás a kora újkori Európában [Fortificații frontaliere și
mentalitate în Europa premodernă] – conferință internațională
organizată la Eger (Ungaria)
18-19 mai, 2012

Zilele Academice Clujene. Simpozionul Național de Istoria Artei, ClujNapoca.

23-25 martie, 2012

Műemlékvédelem Erdélyben V. [Protecția monumentelor din
Transilvania. Ediția a V-a] – conferință națională organizată la Sovata.

21-27 august, 2011

Congresul Internaţional de Ungarologie. Ediţia a VII-a, Cluj.

25-28 septembrie, 2011

Limbi materne

Recent Studies on Past and Present. New Sources, New Methods or
a New Public? – conferință internațională organizată la Bucureşti.
Maghiară
Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare
conversaţie

Scriere
la Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba engleză

C2

Utilizator
Utilizator
C1
C2
experimentat
experimentat

Utilizator
experiment C1
at

Utilizator
Utilizator
experiment C1 experimen
at
tat

Limba germană

B1

Utilizator
Utilizator
B1
A2
independent
independent

Utilizator
A2
elementar

Utilizator
Utilizator
A2
elementar
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Word, Microsoft Power Point,
Adobe Photoshop, competenţe dobândite de-a lungul cursurilor liceale
(secţia informatică) şi ulterior, în mod autodidact. Competențe în
administrarea paginilor de web scrise în programul Drupal.
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Alte competenţe şi aptitudini

Competențe de manager de proiect recunoscute prin atestat național
de Proiect Management emis de IFES în 2013.
Competentă în traducerea textelor de specialitate (istorie, istoria-artei,
arhitectură) în limbile: română-maghiară, maghiară-română.
Competențe în legislația și practica restaurării monumentelor
dobândite la cursurile școlii de vară organizate de Görlitzer
Fortbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege între 14-21
august 2012, Görlitz (Germania).

Permis(e) de conducere
Anexe

Cluj, 27.02.2015

Categoria B
Lista publicațiilor

Dr. Pakó Klára

