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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Colectarea și analiza materialul de cercetare în scopul de a crea un plan de 
marketing realist pentru anul 2007 

   PROGLAS Impex S.R.L. 
   Strada Oasului, 86-90, 400268 Cluj-Napoca (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producție industrială 

  
Educaţie şi formare  

Perioada 01/01/2012 – prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctorat in Geografie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Regenerare urbană, Dezvoltare Sustenabilă, Dezvoltare regională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Nr. 1, Strada Mihail Kogălniceanu, 
400084, Cluj-Napoca, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 8 

  
Perioada 21/09/2009 - 15/11/2010 

Calificarea / diploma obţinută MSc. Planning (Urban Regeneration) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Regenerarea urbană; Proceduri de planificare, Analiza și Monitorizarea 
Politicilor spațiale; Dezvoltarea terenurilor; Perspective europene de planificare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

The University of Manchester (School of Environment and Development) 
Oxford Road, M13 9PL Manchester (Marea Britanie) 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 7 

Perioada 01/09/2008 - 10/07/2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență în dezvoltare rurală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Analiză și guvernare rurală; Geographic Information System;  
Antreprenoriat multifuncțional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CAH – University of Applied Sciences (program 1 an) 
De Drieslag, 1, 8251 JZ Dronten (Olanda) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

  
Perioada 01/09/2007 - 04/07/2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență în managementul Fondurilor Europene  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Dobândire și reținere; Scrierea unui document de reglementare; Managementul 
resurselor umane și bugetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CAH – University of Applied Sciences (program 1 an) 
De Drieslag, 1, 8251 JZ Dronten (Olanda) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 
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Perioada 01/10/2003 - 12/07/2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență în Științe Economice și Gestiunea Afacerilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comportamentul consumatorului; Cercetare de marketing; Vânzări, management 
si promovare; Finanțe și Bănci 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babes – Bolyai Cluj Napoca - Facultatea de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor 
Teodor Mihali, 58-60, 400084 Cluj-Napoca (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă(e) Maghiară 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Română  
C2 

Utilizator 
experimenta

t 
C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Engleză  
C2 

Utilizator 
experimenta

t 
C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Franceză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Membră în asociații profesionale  
Royal Town Planning Institute - www.rtpi.org.uk 
 
Am fost membră a Royal Town Planning Institute, o organizație care se ocupă cu 
promovarea de planificare teritorială, elaborează politici referitoare la mediul 
construit și sprijină membrii săi prin oferirea de dezvoltare profesională, de 
educație și formare profesională. 
 
Echipa tutorială a studenților din Weston Hall   

 
Am fost membră al Asociației Rezidenților și a echipei tutoriale din Weston Hall, 
care este un grup de studenți cu studii postuniversitare care asistă în grija 
pastorală a rezidenților (studenților), colaborare cu Asociația Rezidenților și 
contribuind la promovarea unui spirit de comunitate. 
 
Dorcas Aid International - Olanda - www.dorcas.net 
 
În 2009, am avut privilegiul de a lucra ca și junior manager de proiect la sediul 
Dorcas Aid International în Andijk, Olanda, care este un ONG internațional care 
se ocupă de punerea în aplicare a proiectelor de ajutorare și dezvoltare în țările 
defavorizate din Africa și Europa de Est. 

  
 Regional Studies Association  - http://www.regionalstudies.org/ 
 Sunt membră al Asociației de Studii Regionale, o asociație care are ca scop de a 

facilita analize, studii empirice și dezbateri pe probleme care încorporează 
concepții urbane, rurale cât și spațiale precum de dezvoltare economică, 
dezvoltare teritorială și de guvernare.  
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29 septembrie 2016  
Doctorand Júlia Angéla Nagy 

Activitate Științifică 
                Publicații 

1. A. Nagy Júlia (2013): The role of city promotion in the regeneration of 
Manchester. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 10 (1), 94-116.  
 

2. Nagy, J., Benedek, J. (2013): History creates image or the image makes
history? Cluj-Napoca, changed by its ideologies and interchanging political
powers [ABSTRACT] publicat de Regional Studies Association in “Shape 
and Be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development”. 

 
3. In Collection: Committee of the Regions., European Commission., & OPEN 

DAYS : 
European Week of Regions and Cities. (2013). Open days master class: 
11th European week of regions and cities. Luxembourg: Publications Office. 

 
4. Nagy, J. (2014): Best practices in the post-crisis recovery process of Cluj-

Napoca, Romania [ABSTRACT] publicat de Regional Studies Association 
in “Divers Regions: Building Resilient Communities and Territories”.  
 

5. Nagy, J. (2015): Measuring urban sustainability – from Vision to Practice. 
The case of Cluj-Napoca [ABSTRACT] publicat de Regional Studies 
Association in “Global Growth Agendas: Regions, Institutions and 
Sustainability”.  
 

6. Nagy, J (2015): Sustainability and urban governance – is sustainability a 
conscious purpose of the urban development practice? A case of Cluj-
Napoca [ABSTRACT] publicat de Association of Geographical Societies in 
Europe in “Convergences and Divergences of Geography in Europe”. 
 

7. Nagy, A. Júlia (2015): A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltozás 
összefüggései Manchesterben=City marketing in the context of economic 
restructuring in Manchester, Tér és Társadalom MTA Regionális Kutatások 
Ko ̈zpontja=.Space and Society 29. (4) 97-116. 
 

8. Nagy, A. Júlia (2015): Planning and the public interest. A critical review. 
Romanian Review of Regional Studies, 11. (2) 129-136. 
 

9. Pop, Ana-Maria, Papp, Lelia, Hognogi, Gheorghe-Gavrilă, Nagy, A. Júlia, Potra,
Alexandra-Camelia - coord. (2016): Planificare teritorială: de la teorie la practică. 
Studii de caz din Ţara Haţegului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-
53-1865-9, 108 p. 
 
 


