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SZEMÉLYI ADATOK 

 
 
Bartha Krisztina 
 

  

 410340 Nagyvárad, Románia 

 0040-755-395786        

 barthakrisztina@partium.ro  

Születési dátum: 19/07/1983  

Nem: nő 

Állampolgárság: román, magyar 

 

 
 

SZAKMAI TAPASZTALAT 
  

 

 

2017. március 1. – jelenleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. február – jelenleg 

 

 

 

 

 

egyetemi adjunktus 

Partiumi Keresztény Egyetem, Primariei u., 36. sz., 410209 Nagyvárad (Románia) 

http://www.partium.ro/hu 

 a magyar nyelv és irodalom tantárgyainak tanítása, az óvodai és az iskolai 

anyanyelvi nevelés módszertanának tanítása, pszichológiai tantárgyak oktatása 

 2016–2019, a Magyar nyelv és irodalom szak szakkoordinátora és 

programfelelőse 

Tevékenység típusa vagy ágazat felsőoktatás  

 

egyetemi pszichológus (engedélyszám: 22001) 

Partiumi Keresztény Egyetem, Partiumi Tehetséggondozó és Karriertanácsadó 

Központ  

Tevékenység típusa vagy ágazat iskolapszichológus, pályaorientációs és iskolai 

tanácsadó pszichológus 

 

2018. november – jelenleg  

 

 

 

pszichodráma pszichoterapeuta 

Colegiul Psihologilor din România, engedélyszám: 22001 

 egyéni és csoportos pszichoterápia 

Tevékenység típusa vagy ágazat pszichológia 

 

2010. október – 2017. március 1. egyetemi tanársegéd 

Partiumi Keresztény Egyetem, Primariei u., 36. sz., 410209 Nagyvárad (Románia) 

http://www.partium.ro/hu 

  nyelvészeti tantárgyak tanítása, az óvodai és az iskolai anyanyelvi nevelés 

módszertanának tanítása, pszichológiai tantárgyak oktatása 

 2011–2016, a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék tanszékvezető-

helyettese,  

 2012–2016, az Óvó- és tanítóképző szak koordinátora 

 Tevékenység típusa vagy ágazat felsőoktatás  
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TANULMÁNYOK   

 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 
  

 

 

 

 

 

2008. október 1. – 2010. július 1.  egyetemi tanársegéd 

 Vasile Goldiş Nyugati Egyetem, Arad 

 pszichológiai tantárgyak oktatása 

Tevékenység típusa vagy ágazat felsőoktatás 

 

2007. szeptember – 2011. július 1.  középiskolai magyartanár 

Partenie Cosma Gazdasági Főgimnázium és Traian Vuia Szakiskola, Nagyvárad 

 magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása 

Tevékenység típusa vagy ágazat közoktatás 

2017. szeptember 1. -  jelenleg Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Doktori Iskola, 

Evolúciós és Kognitív Pszichológia Doktori Program 

A disszertáció témája: A tudatelméleti képességek fejlődése kétnyelvű gyermekeknél 

 

 

2009. szeptember 1. – 2015. 

október 1. 

doktori (PhD) fokozat - summa cum laude (Okl. szám: P-4598/2015), Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori Iskola 

A disszertáció címe: Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai 
 

2007 – 2008 

 

 

 

2003 – 2008 

 

 

 

2003 – 2007 

 

 

 

1998 – 2003 

mesteri oklevél 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományok Kar, 

antropológiai nyelvészet mesterképzés (MA) 

 

pszichológus /egyetemi oklevél 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Pszichológia és Neveléstudományok 

Kar, pszichológia szak (BA) 

 

magyar – angol szakos bölcsész és tanár / egyetemi oklevél 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományok Kar, magyar-

angol szak (BA) 

 

tanító- és óvónő / érettségi oklevél 

Iosif Vulcan Tanítóképző, Nagyvárad 

 

Anyanyelve magyar 
 

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS  BESZÉD  ÍRÁS  

Hallás utáni értés  Olvasás  Társalgás  Folyamatos beszéd   

Román C1 C2 C1 C1 C1 

Angol C1 C1 C1 B2 C1 

Kommunikációs készségek ▪ jó kommunikációs készség, melyet oktatói és kutatói munkám során szereztem 

▪ nyitottság, reflexivitás és önreflexivitás, empátia, melyeket trénerképzések és 

pszichoterápiás képzések, workshopok során szereztem 
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KIEGÉSZÍTŐ 

INFORMÁCIÓK   

 

 

MELLÉKLETEK   

 

 

Szervezési/vezetői készségek ▪ jó szervezői készségek, melyeket különféle szakmai rendezvények (konferencia, 

szaknapok, tréningek) szervezése során szereztem 

▪ vezetői készségek, melyeket a felsőoktatásban szakkoordinátori és tanszékvezető-

helyettesi pozícióm ideje alatt szereztem  

Munkával kapcsolatos 

készségek 
▪ együttműködési készség, rugalmasság, gyorsaság, teherbírás, megoldásorientáltság 

Számítógép-felhasználói 

készségek 
▪ a Microsoft Office eszközök (Word, Excel, Power Point) megfelelő ismerete 

▪ a SPSS statisztikai program magas szintű ismerete 

▪ PRAAT-szoftver felhasználó szintű ismerete 

Járművezetői engedély(ek) ▪ B kategória 

Képzések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagságok 

 

Kutatási projektek, 

ösztöndíjak 

 

 2019. április – klinikai pszichológus, engedélyszám: 22001 

 2019. április – iskolapszichológus, pályaorientációs és iskolai tanácsadó 

pszichológus, engedélyszám: 22001 

 2018. november – pszichoterapeuta (pszichodráma szakirány), engedélyszám: 

22001 

 2017. augusztus – Boldogságóra trénerképzés 

 2016. június – szexuálterapeuta oklevél (Semmelweis Egyetem, Budapest) 

 2015. szeptember 22 – október 6. – Persolog trénerképzés 

 2012. június - tréneri oklevél 

 2007. március – GMP-diagnosztika akkreditált tanfolyam elvégzése 

 

Alkalmazott Kutatások Központja, PKE, alapító tag  

 

 2019–2020 - KPI csoportos kutatási projekt - Nyelvi revitalizáció megalapozása 

kétnyelvű környezetben, csoportvezető: Dr. Magyari Sára 

 2018. szeptember 7 – október 5. – Domus senior ösztöndíj 

 2017–2018 – KPI csoportos kutatási projekt - Két- és többnyelvűség nyelvészeti 

terminológiája, csoportvezető: Dr. Tódor Erika-Mária 

 2015 – Practimuss – A munka világában való érvényesülés elősegítése a PKE 

hallgatói számára, POSDRU/189/2.1/G/156647  

 2014. szeptember 12. – október 12. – Domus junior ösztöndíj 

 2014. január 19. – február 19.  – Domus junior ösztöndíj 

 2013. november – 2014  június – KPI egyéni kutatási projekt - A beszédészlelés 

és a beszédmegértés jellemzői kisiskoláskorban 

 2011. november 15. – december 15. – Domus junior ösztöndíj  

 ▪ publikációk és konferenciák listája 


