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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume István HORVÁTH 

  

    

  

   
  

  
  

  
  

  
  

  

  

 

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 

 
1991- până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic Catedra de Sociologie a Universităţii Babeş-Bolyai (din 2013 Profesor 
Universitar) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri de profil predate actual sau în decursul anilor: Introducere în sociologie, Teorii 
sociologice clasice, Sociologia minorităților și relații interetnice, Comunicare socială și 
sociolingvistică, Sociologia migrației, Coeziune socială în context multicultural 

Numele şi adresa angajatorului B-dul 21 Decembrie 1989 No. 128  
Cluj-Napoca 400604 
Telefon:  40-264-40.53.00  
Fax:  40-264-59.19.06  
http://socasis.ubbcluj.ro/ 
 

 
 

Sectorul de activitate Instituţie Publică a Statului Român 

Perioada Din octombrie 2007 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţilor financiar administrative. Iniţierea şi coordinarea proiectelor de 
cercetare. Evaluarea propunerilor de proiecte şi a proiectelor de cercetarea realizate. 
Evaluarea individuală a cercetătorilor. Planificarea şi implementarea unor strategii 
instituţionale de dezvoltare. 

http://socasis.ubbcluj.ro/
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Numele şi adresa angajatorului    Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale  
   str. Gavril Muzicescu 5 Cluj-Napoca 400697 
   Telefon:  40-364- 116261 
   Fax:  40-364- 116261  
   http://ispmn.gov.ro  

 

Sectorul de activitate Instituţie Publică a Statului Român 

 
 

Perioada 2001-2007  

Funcţia sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Pregătirea evaluării instituţionale. Evaluarea individuală a cadrelor didactice şi întocmirea 
rapoartelor de evaluare ştiinţifică a facultăţii. 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea BABEŞ-BOLYAI  
   1 Mihail Kogălniceanu str.,  400084 Cluj-Napoca , ROMANIA 
   Telefon:  40-264-40.53.00  
   Fax:  40-264-59.19.06  
   http://socasis.ubbcluj.ro/  

 

Sectorul de activitate Instituţie Publică a Statului Român 

 

Perioada 1991- 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct şi director (din 2002) al Centrului de Cercetare a Relaţiilor Interetnice  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordinare financiară şi administrativă. Elaborarea unor proiecte şi gestionarea de 
cercetări empirice şi teoretice  în domeniul relaţiilor interetnice. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice B-dul 21 Decembrie 1989 No. 128  
Cluj-Napoca 400604 

   Telefon:  40-264-597.860  
   Fax:  40-264-597.860  
   www.ccrit.ro  
  

 

Sectorul de activitate Asociaţie non-profit cu activitate în domeniul cercetării sociale, Cod CAEN: 7220. 

 

Perioada 1984- 1987 

Funcţia sau postul ocupat Frezor (întrerupere 15 luni pentru satisfacerea stagiului militar) 

Activităţi şi responsabilităţi  Prelucrare prin așchiere 

Numele şi adresa angajatorului IPIC CF Harghita (desființat) 
 

 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996-2002  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filozofie din 2002 

Competenţe profesionale 
dobândite 

Elaborarea tezei Limbă, identitate etnicitate  conducători prof. dr. Gáll Ernő, prof. dr. Vasile 
Muscă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş-Bolyai  

Cluj-Napoca, Romania 

Perioada 1987-1991 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Filozofie specializarea Sociologie 

http://ispmn.gov.ro/
http://socasis.ubbcluj.ro/
http://www.ccrit.ro/
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Competenţe profesionale 
dobândite 

Formare generală în filosofie şi sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Industrial nr 2  

Miercurea-Ciu, Romania 

Perioada 1982-1984 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

 

Coordonare sau 
participare în proiecte  

Perioada 

 
 
 
2012 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator naţional 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea ştiinţifică a proiectului “SEEMIG” Managing Migration and its Effects in SEE - 
Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies. Finanţat de Uniunea Europeană 
prin South East Europe Transnational Cooperation Programme 

Numele şi adresa angajatorului  

  ISPMN https://www.ispmn.gov.ro/page/seemig 
 

 
Perioada 

 
2014 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea ştiinţifică a proiectului “SOCIOROMAP” Cartografierea sociografică a 
comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a 
schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap) 

Numele şi adresa angajatorului  

  ISPMN https://www.ispmn.gov.ro/page/seemig 
 

 
Perioada 

 
2005 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea ştiinţifică a proiectului „Community Force – The Development of Potentilas of 
Social Networks of Communities to Overcome Poverty and Exlusion”  

Numele şi adresa angajatorului    Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice 
 

 
Perioada 

 
2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil proiect din partea Centrului de Cercetare a Relaţiilor Interetnice (CCRIT)  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cercetarea utilizării serviciilor de sănătate publică în rândul minorităţilor etnice din 
regiunea de Nord-Vest a României, în cadrul proiectului „Disparităţi în utlizarea serviciilor 
de sănătate publică în regiunea de Nord-Vest” (ECHISERV)  

Numele şi adresa angajatorului    Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice 
 

 
Perioada 

 
2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat Raportor pentru România în cadrul proiectului Social Impact of Emigration and Rural-Urban 
Migration in Central and Eastern Europe 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Analiza dinamicii migraţiei externe şi interne din România şi analiza impactului acestor 
procese în ceea ce priveşte îmbătrânirea populaţiei României în termeni regionali  

https://www.ispmn.gov.ro/page/seemig
https://www.ispmn.gov.ro/page/seemig
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Numele şi adresa angajatorului    European Commission, DG Employment, Social Affairs and equal Opportunities prin GVG 
Köln 
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?pager.offset=0&langId=fr&mode=advancedS
ubmit&policyArea=0&subCategory=0&year=0&country=0&type=0&advSearchKey=Emigrati
onMigrationCentralEasternEurope&orderBy=docOrder 

 

 

Perioada 1996-2007 

Coordonator sau participant 
 
 
 

Mai multe proiecte de cercetare: anchete sociologice şi investigaţii bazate pe diferite 
metode sociologice în tematica relaţiilor interetnice.  
- 5 sondaje despre relaţii interetnice şi comportament politic al minorităţii maghiare din 

România 
- Cercetare complexă despre atitudinea funcţionarilor din administrația publică locală în 

legătură cu utilizarea limbilor minoritare în administraţia publică locală 
- Coorganizator al Universităţii de vară Teaching Anthropology:Means and Meanings. 

Numele şi adresa angajatorului    Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice 
 

 

   Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice 

 

PUBLICAŢII 
 

Cărți publicate  

 

Pentru lista detailată vezi anexa cu Lista de lucrări! 
 
 
 
Am publicat în calitate de autor unic, coautor, sau am colaborat la publicarea unor 
cărți în calitate de editor sau coeditor un  număr total de 19 cărți (pentru titluri vezi 
anexa cu publicațiile).  
Din care:  
- Autor unic 4; coautor 4; editor sau coeditor: 11. 
- Patru publicate în străinătate. 
- În limba engleză 4; limba română 10, limba maghiară 5. 
 

Articole publicate în străinătate 
(reviste și cărți) 

 

Am publicat în străinătate 31 de articole de revistă de specialitate, capitole de carte 
sau intrări de enciclopedie, la edituri și reviste din Ungaria SUA, Finlanda, Slovenia, 
Germania, Franța, Belgia. 

 

Articole publicate în ţară (reviste și 
cărți) 

 

Am publicat în țară 44 de articole de revistă sau capitole de carte 
Din care: 
- Autor unic a 35 contribuții 
- În reviste de specialitate 16 contribuții, în cărţi 37. 
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Alte publicații 
 
 

 
 

 

   Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice 

 

Activitate în 
comunitatea științifică 

Redactor, editor, lector de 
specialitate  

 
 

 
Evaluator 

 

 

Burse, granturi, 
internshipuri 

 
 

Pentru lista detailată vezi anexa cu Lista de lucrări! 
 
 
 
Am publicat în calitate de autor unic, coautor, sau am colaborat la publicarea unor 
cărți în calitate de editor sau coeditor un  număr total de 15 cărți (pentru titluri vezi 
anexa cu publicațiile).  
Din care:  
- Autor unic 3; coautor 3; editor sau coeditor: 9. 
- Două publicate în străinătate. 
- În limba engleză 3; limba română 7, limba maghiară 4. 
 

 

6 rapoarte de cercetare din care un raport publicat în străinătate 
1 traducere publicată 
suport de curs, etc. 
 
 
 
 
 
Revista Erdélyi Társadalom 
Coordonator al Editurii Institutului pentru Studierea Minorităţilor Naţionale 
(acreditat CNCSIS, 42 de titluri publicate) 
 
Evaluator expert al „The Seventh Framework Programme (FP7)” subprogramul 
„Participation and Citizenship in Europe”P7 
 
Membru în comisia de experți /evaluatori externi a Institutului de Științe Sociale a 
Academiei Ungare de Științe 
 
2016 – Internship la Agenția pentru Drepturi Fundamentale în Wiena  
2004-2007 pe burse individuale reînnoite anual de la Fundația Arany János al 
Academiei Ungare de Științe pachete anuale de burse postdoctorale  
2000-2001 – bursier al New Europe College - Bucureşti  
1998 – Busriser al Academiei Maghiare de Ştiinţa (Domus) 
1996 – bursă de documentare în SUA finanţat de United States Information Agency. 
1994 bursier al Berghof Center for Peacefoul Conflict Resolution Berlin 
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) Maghiara, Româna (limbă maternă de adopţie) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză, Germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză 
 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Franceză 
 

B1 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Germană 
 

A2 
Utilizator 

elementar  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Pachetul Microsoft Office şi SPSS. Utilizator independent CorelDRAW şi Adobe Photoshop 

  

  

 




