
Curriculum vitae 
 
Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  KOKOLY Zsolt 
Adresa  Str. Petőfi Sándor nr. 28–30, 400612 Cluj-N.  
Telefon   Mobil: 0745-302484 
E-mail  kokolyzsolt@yahoo.com 

 
Cetăţenia  Cetăţean român 

 
Data şi locul naşterii  08.10.1980, Cluj-Napoca 

 

 
Funcţia şi locul de 
muncă (universitatea, 
facultatea, catedra)  

 Lector universitar,  
Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte,  
Catedra de Relaţii Internaţii şi Studii Europene 

 
Educaţie şi formare 
• din 2006 – doctorand fără frecvenţă – Facultatea de Drept, Universitatea din Pécs (Ungaria)  
• 2006 – diplomă master Drept privat comunitar (joint master Universitatea Babeş-Bolyai 

Cluj-Napoca, Facultatea de Drept şi Universitatea din Pécs, Ungaria, Facultatea de Drept) 
• 2005 – diplomă master Instituţii şi reglementări comunitare (program master Universitatea 

Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Drept) 
• 2004 – licenţiat în ştiinţe juridice (Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de 

Drept) 
 
Experienţa profesională  
 
Menţionati pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă 
dintre acestea. Scrieţi perioada, funcţia,  locul de muncă 
 

• 15 septembrie 2008–prezent: lector universitar titular, Universitarea Sapientia, Facultatea de 
Ştiinţe şi Arte, Catedra de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene  

• 01 octombrie 2005–prezent: cadru didactic asociat (plata cu ora), Universitatea Babeş-
Bolyai  

• 15 septembrie 2007–15 iulie 2008: cadru didactic asociat Universitarea Sapientia, Facultatea 
de Ştiinţe şi Arte, Catedra de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene  

• 01 octombrie 2006–01 august 2007: doctorand cu frecvenţă Universitatea Babeş-Bolyai  
 

 
Alte funcţii deţinute (nedidactice) 
Scrieţi perioada, funcţia,  locul de muncă 
 
• 01 august 2006–01 februarie 2007: consilier juridic la Fundaţia Statusul Romano-Catolic din 

Transilvania 



 
Limbi străine cunoscute  
• Lb. maghiară (lb. maternă) 
• Lb. engleză (vorbit: avansat, scris: avansat) 
• Lb. germană (vorbit: avansat, scris: avansat) 

 
 
Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse) 
• 01 octombrie 2009 – ianuarie 2010: lector universitar (plata cu ora) la Universitatea 

Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept – susţinere curs şi seminarii la disciplina Terminologie 
juridică româno-maghiară 

• 15. septembrie 2008: lector universitar titular la Universitatea Sapientia, Facultatea de 
Ştiinţe şi Arte, Catedra de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – susţinere curs şi 
seminarii la disciplinele Introducere în ştiinţe juridice, Sistemul de drept european.Drept 
comunitar, Dreptul comunitar şi român al afacerilor,Legislaţie audiovizuală, Dreptul 
mediului 

• 01 octombrie 2008 – ianuarie 2009: lector universitar (plata cu ora) la Universitatea 
Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept – susţinere seminarii disciplina Terminologie juridică 
româno-maghiară 

• 15. septembrie 2008: lector universitar titular la Universitatea Sapientia, Facultatea de 
Ştiinţe şi Arte, Catedra de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 

• 15 septembrie 2007 – 15 iulie 2008: asistent universitar (plata cu ora) la Universitatea 
Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Catedra de Relaţii Internaţionale şi Studii 
Europene – susţinere seminarii disciplinele Drept comunitar, Introducere în ştiinţe juridice, 
Dreptul afacerilor 

• 15 februarie 2007 – 15 iulie 2007: asistent universitar (plata cu ora) la Universitatea 
Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor – susţinere 
seminarii disciplinele Dreptul român al afacerilor şi Drept financiar 

• 01 octombrie 2006 – 01 februarie 2007: asistent universitar (plata cu ora) la 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie – susţinere seminarii disciplina 
Dreptul afacerilor  

• 15 februarie – 15 iulie 2006: asistent universitar (plata cu ora) la Universitatea Babeş-
Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor – susţinere 
seminarii disciplinele Dreptul român al afacerilor şi Drept financiar 

• 01 octombrie 2005 – 01 februarie 2006: asistent universitar (plata cu ora) la 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie – susţinere seminarii disciplina 
Dreptul afacerilor 

 
Domeniul de cercetare 
• Drept comunitar 
• Dreptul comunitar al afacerilor 
• Dreptul comunicării şi presei  
 
Membru în organizaţii ştiinţifice şi profesionale 
 
• 2005–prezent: Asociaţia Juriştilor Maghiari din România 



• 2004–prezent: Societatea Muzeului Ardelean, Secţiunea IV.de ştiinţe juridice, economice şi 
sociale 

Membru în colective de redacţie   
 
Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă 

 
 

Candidat: KOKOLY Zsolt - Drd din 2006 
 (NUME, iniţială şi prenume) (anul) (Titlul didactic/echiv.) (anul) 
 
 
A. Teza de doctorat. 
Libertatea de stabilire şi de prestare de servicii a persoanelor juridice în Uniunea Europeană  

(data programată a susţinerii publice: 30. mai 2009) 
 
B. Cărţi publicate 
 

B1. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la edituri 
recunoscute în străinătate. 

B2. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la edituri 
recunoscute CNCSIS. 

B3. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate la alte edituri sau 
pe plan local. 

B4. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web. 
B5. Capitole de cărţi publicate în străinătate 
 B6. Capitole de cărţi publicate în ţară  
 

C. Lucrări ştiinţifice publicate  
  

C1. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI  
C2. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale 

(indicaţi şi baza de date).  
C3. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate (altele decât cele menţionate 

anterior). 
Kokoly Zsolt: A csoportos létszámcsökkentés európai munkajogi és romániai szabályozása 

[Reglementarea concedierii colective în dreptul comunitar si în dreptul român] ═ Magyar Jog, 
2006/12. 758–763. 

C4. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS (altele decât 
cele din baze de date internaţionale). 

C5. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste, altele decât cele menţionate anterior 
Kokoly Zsolt: A Cartesio (C-210/06)-ügy hatása a kereskedelmi társaságok elsődleges 

letelepedési szabadságára [Posibile efecte ale cauzei Cartesio (C-210/06) asupra libertăţii de 
stabilire a societăţilor comerciale] = Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2009/1 (14).  

Fábián Gyula–Kokoly Zsolt: Romániai magyar jogászok kutatásai 1990-2005. 
Tudománytörténeti összefoglaló. [Activitatea de cercetare a juriştilor maghiari din România 
1990-2005.] = Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2006/2. IV. pp. 75–96. 



Kokoly Zsolt: Az adóügyi bíráskodás néhány alkotmányossági kérdéséről – Románia 2003-
ban módosított Alkotmánya tükrében. [Contenciosul fiscal în România – în lumina Constituţiei 
din 2003] = Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, 2005/1. III. pp. 47–52.  

Kokoly Zsolt: A közbirtokkal kapcsolatos vitatott kérdések. [Aspecte controversate privind 
domeniul public] = Magyar Kisebbség 2005/1 (35-36) pp. 354–368. 

 
C6. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice 
  

D. Traduceri de cărţi, capitole de cărţi, alte lucrări ştiinţifice/ Recenzii 
 
Kokoly Zsolt – Józon Mónika: Általános jogelméleti és polgári jogi ismeretek [Józon Mónika: 
Manual de teoria generală a dreptului şi drept civil] Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 
2008/1. (nr. 12.) p. 47–49.  
Kokoly Zsolt –Varga Attila–Veress Emőd: Román alkotmányjog [Varga Attila–Veress 
Emőd:Drept constituţional român] Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2008/1. (nr. 12.) 
p. 49–51. 
 
E. Editare, coordonare de volume  
 
F. Invenţii. 
 
G. Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant, naţionale (Gn1, Gn2,) şi 
internaţionale(Gi1., Gi2,) 
 
H. Creaţia artistică 
 

H1 Participări la manifestaţii artistice internaţionale 
H2. Participări la manifestaţii artistice naţionale  
H3. Expoziţii, filme, spectacole, concerte, discuri de autor, opere internaţionale 
H4. Expoziţii, filme, spectacole, concerte, discuri de autor, opere naţionale 
H5. Produse cu drept de proprietate intelectuală în domeniul artistic 

   
 I. Premii, distincţii. 
 

J. Citări 
 

K. Alte realizări semnificative. 
 

 
 
 
Data, 

25.09. 2009        Kokoly Zsolt 
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