Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

E-mail
Data naşterii
Sex

NAGY TÜNDE
Str.Luko Bela, nr.18, jud. Satu Mare, Loc. Satu Mare
tundudr@yahoo.com
05.04.1973, Cluj Napoca, Jud Cluj
F

Locul de muncă vizat / Medic primar pediatru
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Ianuarie 2005 - prezent
Fucţia/postul ocupat Sef Sectie Pediatrie Tăşnad, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Satu Mare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Fucţia/postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Secţia Exterioară Tăşnad
Medicale

2000 - 2005
- medic rezident pediatru
Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg Mureş
Medicale

Perioada
1998 - 2000
Funcţia/postul ocupat - medic

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activitaţii sau sectorul de
activitate

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg Mureş
Medicale

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2005 – 2010 medic specialist pediatru
Certificat de medic primar
Pediatrie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2000 – 2005 medic rezident pediatrie
Certificat de medic specialist
Pediatrie

Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii

Perioada
Disciplinele principale studiate / 2005
competenţe profesionale dobândite
Confirmat competenta in ecografie generală
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ /furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj Napoca

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Maghiară
Engleză
Germană
Rusă
Competenţe şi aptitudini sociale
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

nivel superior
nivel mediu
nivel sub
mediu
nivel sub
mediu

Vorbire
Citire

nivel superior
nivel superior

Participare la
conversaţie
nivel superior
nivel mediu

nivel mediu

nivel redus

nivel mediu

nivel redus

Scriere

Discurs oral
nivel superior
nivel mediu

nivel superior
nivel superior

nivel redus

nivel redus

nivel redus

comunicare, cooperare, rezolvare conflicte, spirit de echipă, capacitate
organizatorică, rezistenţă la stress
IT: MSOffice (Word, Excel, PowerPoint), Internet

nivel redus

n

Alte competenţe şi aptitudini





Conferinţe: Participare la conferinţe, mese rotunde şi seminarii, în ţară şi în
străinătate, pe teme legate de patologia copilului, pediatrie socială
04-05.05.2012.- participare la simularea de catastrofă feroviară la Mayen –
Koblenz Germania, cu titlul: DIENEUEALTE, Großübung des Kreises MayenKoblenz
3333330

Permis(e) de conducere Categoria B

Tăşnad
Nagy Tünde

