SZAKMAI

ÖNÉLETRAJZ

Személyes adatok:
Név (hivatalos okmány szerint és magyarul): Török Ferenc
Születési hely és idő: Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc), 1989. február 7.
Legmagasabb iskolai végzettség: LLM mesterképzés
Szakképzettség: Alapképzés: - Jogtudomány
- Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
Mesterképzés: - Európai és nemzetközi üzleti jog LMM
Személyi azonosító igazolvány vagy útlevél száma: Személy azonosító igazolvány
száma: CJ 086065, Személyi szám: 1890207194061.
Elérhetőségek:
Álladó lakcím: Szászfenes (Floresti) str. Sesul de sus utca, nr. 176 szám, ap. 6
lakrész (C3 tömb/bloc), Kolozs megye (jud. Cluj), Románia.
Postacím: Szászfenes (Floresti) str. Sesul de sus utca, nr. 176 szám, ap. 6
lakrész (C3 tömb/bloc), Kolozs megye (jud. Cluj), Románia.
E-mail cím: ftorok89@gmail.com
Telefon/mobil: +40742205007
Skype: ftorok89
Beszélt nyelv(ek) és ezek tudásszintje (folytatható a sor):
Nyelv 1: magyar

Tudásszintje: anyanyelv

Nyelv 2: román

Tudásszintje: anyanyelvi szint

Nyelv 3: angol

Tudás szintje: felsőfok (C1-C2 szint)

Befejezett felsőoktatási tanulmányok (igény szerint bővíthető):
Intézmény neve: Debreceni Egyetem
Kar és szak: EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW – mesterképzés
(LLM) - kihelyezett képzés, Kolozsvár.
Diplomaszerzés éve és diploma minősítése: 2017, mesterképzés

Intézmény neve: Sapientia EMTE

Kar és szak: Kolozsvári Kar, Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok
szak.
Diplomaszerzés éve és diploma minősítése: 2016, alapképzés

Intézmény neve: Bukaresti Egyetem
Kar és szak: Jogtudományi Kar, Jog szak
Diplomaszerzés éve és diploma minősítése: 2016, alapképzés

Jelenlegi tanulmányok:
Intézmény neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Kar és szak: Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
Mikor kezdte a képzést: 2017.
Ha van jelenleg munkahelye:
Mikortól: Munkáltató neve és címe: Munkaköre: -

Az eddigi tanulmányainak bővebb ismertetése:
Elvégzett szemeszterek, illetve szerzett oklevelek átlageredményei:
-

-

-

Jogtudomány - alapképzés:
o Oklevélszerzés éve: 2016.
o Államvizsga átlageredmény: 7.60
o Államvizsgáztató intézmény: Bukaresti Egyetem, Jogi Kar
Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok – alapképzés:
o Oklevélszerzés éve: 2016.
o Államvizsga átlageredmény: 9.48
o Államvizsgáztató intézmény: Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar
International and European Business Law LLM – mesterképzés
o Oklevélszerzés éve: 2017
o Államvizsga átlageredmény: 4.33 (magyarországi értékelési rendszer)
o Államvizsgáztató intézmény: Debreceni Egyetem, ÁJK.

Jelenlegi tanulmányainak bemutatása (legtöbb 2.000 karakter):
Folyó kutatás, szakmai munka bemutatása, elért eredmények, tutor (ha van)
megnevezése

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori
Iskolájának első éves hallgatója vagyok. Ennek keretén belül a kutatási témám a
kisebbségi jogok érvényesítése a román helyi közigazgatásban, különös tekintettel
a nyelvi jogok védelmére.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolája
keretén belül, a magyarországi törvényes rendelkezések értelmében az első 4
szemeszterben a tanulmányi, illetve órahallgatási követelmények teljesítését
kezdtem
meg
idén.
Ennek
keretén
belül
a
közigazgatástudomány/közigazgatáselmélet különböző vetületeivel ismerkedünk
meg bővebben, így tárgyaink között megtalálható az államtudományok fogalma,
tárgya és rendszere, az állam- és kormányzáselméletek, a közigazgatáselmélet stb.
de ugyanakkor a kutatásmódszertan és tudománymentria különböző tárgyai is.
A doktori iskola melynek van szerencsém részese, hallgatója lenni egy idén
foganatosított erdménye a Sapientia EMTE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
megegyezésének, mely szerint a doktori iskola mintegy kihelyezett oktatási
helyszíne, a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara, és fő célközönsége olyan erdélyi
fiatalok doktori tanulmányainak koordinálása amelyek e célból jelentkeznek a
képzésre.
A doktori fokozat megszerzése érdekében, illetve a tudástár bővítéséért a
témakörben az alapozó tágyak mélyreható megismerése, és a szakirodalom
tüzetes áttekintése után primér kutatást kívánunk megvalósítani az említett
témakörben, melyet a kutatócsoport keretén belül képzelünk el. Ez a
„tudományos inkubátor” egy témaorientált 4-5 főből álló csoport ahol egyaránt
helye van hallgatónak, oktatónak, tutornak, mentornak stb. A Sapientia EMTE, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, különböző civil szervezetek, kormányzati és
onkormányzati aktorok, illetve a Collegium Talentum program segítségével és
közbenjárásával reményeink szerint egy tudományosan releváns, innovatív
kutatómunka eredményeként egy hasznosítható anyagot tudunk kidolgozni a
témakört illetően.

Az eddigi tudományos tevékenység bemutatása (kutatási témák,
eredmények, kiemelendő tevékenységek) legtöbb 2.000 karakterben:
2014. Publikáció - az egyetem tudományos kiadványában az Acta Sapientia
lapban. Téma: a Kolozsvári Karon működő tehetséggondozási rendszerről, a
tutori programról (angol nyelven) - Tutoring programme at the Faculty of Science
and Arts, Sapientia Univerity
2015. Publikáció - az egyetem tudományos kiadványában az Acta Sapientia
lapban. Téma: a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról (angol
nyelven)
2015. Publikáció - a XXXII. OTDK Rezuméfüzetében – Rezumé

2014. Publikáció - a Kari TDK Rezuméfüzetében – rezumé
Kulcsszókereső és tárgymutató – Külügyi Szemle arhívum – MTA TK-KI
gyakornokság keretén belüli 1 hónapos feladat – 2015. – kutatási segédmunka
Folyamatban: Romániai magyar közoktatás – MTA Kisebbségkutató Intézet
kutatása – adatbáziskezelés, tisztítás – kutatási segédmunka
2014. Egyetemi TDK Kolozsvár – 1. Helyezés (delegálás az ETDK-ra) – téma: Az
Európai Unió és az euroszkepticizmus, vezetőtanár: dr. Tonk Márton, dr. Bodó
Barna
2014. ETDK Kolozsvár – dícséret (delegálás az OTDK-ra) – téma: Az Európai
Unió és az euroszkepticizmus, vezetőtanár: dr. Tonk Márton, dr. Bodó Barna
2015. XXXII. OTDK Budapest – Politikatudományi Szekció: előadó – téma: Az
Európai Unió és az euroszkepticizmus, vezetőtanár: dr. Tonk Márton, dr. Bodó
Barna
2014. HTDK TDK Határok nélkül konferencia – résztvevő – Debrecen (HU)
2013-2016 – kari TDK szervezőcsapatának tagja
2016 – szekcióvezető ETDK – Politológia Szekció
2014. Erdély különböző településein élő rromák élethelyzetének felmérése.
kolozsvári Kisebbségkutató Intézet által szervezett kutatóprogram.
Adatbegyűjtéssel foglalkoztam. Vezető: Dr. Toró Tibor.
2014. Településfejlesztési felmérés-kutatás Torockón. Adadgyűjtés, kérdőívezés,
adatok digitalizálása.
2015. Tehetséggondozás konferencia Sapientia EMTE és Nemzeti Közszolgálati
Egyetem közös szervezésében – rövid előadás
2014. „A jó állam” pályázat – nyertes pályázat, részvételi lehetőség az ezt követő
konferenciára (HU)
2015. Erdélyi Politikatudományi Konferencia – résztvevő
2014. e-Karrier képzések (retorika, érvelés, beszédtechnika modul)
2014. NegoMoot Konferencia és EP szimuláció (Sapientia csapat tagja) – Parajd
2015. Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács – tag (2015-2016)
2013. Gyakornok az Európai Parlamentben (Sógor Csaba MEP Iroda)
2012. Gyakornok a Bánffyhunyadi Bíróság melletti Ügyészségnél (Parchetul de
pe langa Judecatoria Huedin)
2012. Gyakornok Kolozs Megye Tanácsánál (Consiliul Judetean Cluj)
2015. Gyakornok a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézeténél
(erasmus+ program) vezető: Bárdi Nándor, Papp Z. Attila

2015. Visegrád 4+ nemzetközi konferencia résztvevő/szervező
2016. Ferber Miklós Ösztöndíj nyertese
2017. Geopolitikai folyamatok és lehetséges hatásaik – a Pécsi
Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolája, a Sapientia EMTE
Kolozsvári Kara és a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány konferenciája
– előadó/résztvevő.

Dátum: Kolozsvár, 2017. szeptember 18.
Török Ferenc

