
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Lőrincz Sarolta

 

Sat Căpâlni a (Comuna Căpâlni a), Nr. 32, 537030 Jude ul Harghita (România) ț ț ț

0752.632.582    

lsarolta93@gmail.com 

Sexul Feminin | Data naşterii 31/12/1993 | Naţionalitatea maghiară, Cetă enia românăț  

POZIŢIA Asistent de Cercetare în Geologie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015–2018 Diplomă de Masterat
Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Facultatea de tiin e ale Naturii - Masterat Ș ț

de tiin e în Geologie (Ungaria) Ș ț

Competen e profesionale conform cu suplimentul la diplomă seria ELTE-TTK nr. 1329/2018; Se ț

recunoa te calificarea de Geolog cu calificativ Bineș  (media 4 pe o scală de la 1 la 5) - Specializarea 
Mineralogie, Petrologie, Geochimie, Resurse Minerale i Arheometrie; Tema lucrării de diserta ie a ș ț

vizat argilizarea rocilor din cariera Vi elaru situată în masivul Pricopan din Dobrogea, România. ț

Coordonator tiin ific: Németh Tibor, PhDș ț

Documente conexe: MScDiploma.jpg, Lista.cursuri1.pdf, Lista.cursuri2.pdf, Lista.cursuri3.pdf,
Lista.cursuri4.pdf

2012–2015 Diplomă de Licen ăț
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș

(România) 

Competen e profesionale conform cu suplimentul la diplomă seria LA nr. 0092993;Tema lucrării de ț

licen ă a vizat leucogranitoidele din masivele Pricopan i Greci, situate în Dobrogea, România. ț ș

Coordonator tiin ific: Prof.Dr. Marin eclăman.ș ț Ș

2008–2012 Diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic „Márton Áron”, Miercurea-Ciuc (România) 

2008–2012 Atestat de Competen e Profesionaleț

Liceul Teoretic „Márton Áron”, Miercurea-Ciuc (România) 

Competen e lingvistice în limba engleză la nivel mediu.ț

2008–2012 Certificat de Competen ă Lingvisticăț

Liceul Teoretic „Márton Áron”, Miercurea-Ciuc (România) 

Competen e lingvistice în limba engleză la nivel B2ț

2008–2012 Certificat de Competen ă Lingvisticăț

Liceul Teoretic „Márton Áron”, Miercurea-Ciuc (România) 

Competen e lingvistice înț  limba română la nivel Utilizator Experimentat

2008–2012 Certificat de Competen ă Lingvisticăț

Liceul Teoretic „Márton Áron”, Miercurea-Ciuc (România) 

Competen e lingvistice în limba maghiară la nivel Utilizator Experimentatț
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/11/2018–Prezent Asistent de Cercetare în Geologie
Institutul Geologic Român, Bucure ti (România) ș

01/05/2018–Prezent Traducător
Lőrincz Sarolta PFA 

Activită i de traducere scrisă i orală din limba maghiară în limba română i din limba română în limba ț ș ș

maghiară.

27/08/2013–01/05/2018 Operator introducere, validare i prelucrare dateș

S.C. Vivre Deco S.A. 

Activită i de traducere scrisă i orală din limba maghiară în limba română i din limba română în limba ț ș ș

maghiară, în domeniul comer ului prin internet; Activită i de introducere, validare i prelucrare date prinț ț ș

mijloace informatizate.

2017 Stagiu de practică
Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Facultatea de tiin e ale Naturii - Masterat Ș ț

de tiin e în Geologie (Ungaria) Ș ț

Activită i de cartare geologică în Mun ii Gerecse, Ungaria.ț ț

2016 Aplica ie de diserta ieț ț

Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Facultatea de tiin e ale Naturii - Masterat Ș ț

de tiin e în Geologie (Ungaria) Ș ț

Activită i de cartare geologică la masivul Pricopan, Dobrogea, România.ț

2015 Stagiu de practică
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș

(România) 

Activită i de cartare geologică în jurul localită ii Baru, jude ul Hunedoara, România.ț ț ț

2015 Aplica ie de terenț

Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș

(România) 

Activită i de recunoa tere a zonei în mun ii din jurul localită ii Or ova, jude ul Mehedin i, România.ț ș ț ț ș ț ț

2015 Aplica ie de licen ăț ț

Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș

(România) 

Activită i de cartare geologică în Mun ii Măcin, Dobrogea de Nord, România.ț ț

2014 Aplica ie de terenț

Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș

(România) 

Activită i de recunoa tere a zonei în Dobrogea, România.ț ș

2014 Aplica ie de licen ăț ț

Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș
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(România) 

Activită i de cartare geologică în Mun ii Harghita, jude ul Harghita, România.ț ț ț

2013 Stagiu de practică
Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș

(România) 

Activită i de cartare geologică în jurul comunei Dragoslavele, jude ul Arge , România.ț ț ș

2013 Aplica ie de terenț

Universitatea din Bucure ti, Facultatea de Geologie i Geofizică - Specializarea Geologie ș ș

(România) 

Activită i deț  recunoa tere a zonei în Mun ii Leaota, jude ul Arge , România.ș ț ț ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) maghiară

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

română C2 C2 C2 C2 C2

Certificat de competen ă lingvistică ț

engleză C2 C2 C1 C1 C1
Atestat de competen e profesionale ț

 Certificat de competen ă lingvistică ț

germană A1 A1 A1 A1 A1

franceză A1 A1 A1 A1 A1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Aptitudini comunica ionale necesare lucrului în echipă, cu posibilită i sporiteț ț  de adaptare într-un mediu
organiza ional bazat pe reguli stricte, cu nivel ridicat de stres, aceste aptitudini fiind dobândite la ț

ultimele locuri de muncă, unde am avut atribu ii specifice func iei de execu ie.ț ț ț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Certificat ECDL 

Alte competenţe Traducere de specialitate geologică, scris i oral, din limba maghiară în limba română i din limba ș ș

română în limba maghiară; Traducere de specialitate geologică, scris i oral, din limba engleză în ș

limba română i din limba română în limba engleză.ș

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
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Cursuri, Proiecte

ANEXE

▪ Letter of support_LS.pdf 

▪ MScDiploma.jpg 

▪ Lista.cursuri1.pdf 

▪ Lista.cursuri2.pdf 

▪ Lista.cursuri3.pdf 

▪ Lista.cursuri4.pdf 
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Paşaport european al competenţelor
 Lőrincz Sarolta

Letter of support_LS.pdf 
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Letter of support for 

Sarolta Lőrincz 

 

I have known Sarolta since 2016. I was the supervisor of her MSc degree thesis at the 

Department of Mineralogy, Eötvös University. During our one and a half year work I got to 

know a really talented and inventive person who works with enthusiasm. 

With her MSc thesis she demonstrated that she is able to use different analytical technics and 

to evaluate the analytical data correctly. She has got remarkable skills mainly in X-ray powder 

diffractometry, including the whole procedure of clay mineral diagnostics (from sample 

preparation technics to the evaluation of the XRD patterns), and in thin section microscopy, 

petrography. She has also direct experience with scanning and transmission electron 

microscopy, as well as infrared spectroscopy. She has also proved her capability to evaluate 

and discuss the results correctly and ingeniously, which is based on her wide knowledge of 

geology. Sarolta fascinated the committee of the state exam with her way of thinking and how 

she applies her substantial knowledge to resolve geological problems. She has also 

demonstrated she is able to work independently, but she has also affinity to find contacts and 

to collaborate. 

In summary, I think Sarolta is a good geologist and a good and honest person, who is familiar 

with mineralogical analytical technics. I would accept her as a colleague. I most sincerely 

recommend her as a colleague in your appreciated institute, hoping that her application will 

receive a favourable reception, and that someday, somehow I will cooperate with her.  

 

 

Németh Tibor, PhD 

senior lecturer, Department of Mineralogy, Eötvös Loránd University, Budapest 

senior research fellow, Institute for Geological and Geochemical Research, Hungarian 

Academy of Sciences, Budapest 

 

 

Budapest, 26 July 2018 

 

 



Paşaport european al competenţelor
 Lőrincz Sarolta

MScDiploma.jpg 
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Paşaport european al competenţelor
 Lőrincz Sarolta

Lista.cursuri1.pdf 
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Paşaport european al competenţelor
 Lőrincz Sarolta

Lista.cursuri2.pdf 

21/11/18  © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 10
                                                                                                                                  



Paşaport european al competenţelor
 Lőrincz Sarolta

Lista.cursuri3.pdf 
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Paşaport european al competenţelor
 Lőrincz Sarolta

Lista.cursuri4.pdf 
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