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Tanulamnyok 

Universitatea de Arta si Design 

2012-2014-Mesteri, Universitatea de Arta si Design ,facultatea de arte Plastice, Kolozsvari 
kepzomuveszeti egyetem,Grafika szak. 

2009-2012.- Universitatea de Arta si Design ,facultatea de arte Plastice, Kolozsvari kepzomuveszeti 
egyetem,Grafika szak.

 -2005-2009- Brassai Samuel elmeleti liceum ,Kolozsvar, human szak,angol intenziv .

 -1997-2005 - Apaczai Csere Janos elmeleti liceum , Kolozsvar, human szakkepzomuveszeti osztaly, 2001-
tol 2005ig. 

diplomak 

2012-licensz Universitatea de Arte si Design 

2012-pedagogia tanulmany -Universitatea de Arta si Design

 2009-eretsegi diploma Onkentes munka

 

Kiallitasok

 2014-Universitatea de Arta si Design- mesteri vegzos kiallitas-Expotransilvania

2013- 1 marcius- Erzsebet Kiralyno kiallitas-Esztergom 

2012-Vegzo kiallitas- Expotransilvania -Kolozsvari Kepzomuveszeti egyetem 

2012-Szentgyorgy-Grafikai bienale 

2012- Portre- csoportos kiallitas-Apaczai Csere Janos Elmeleti Liceum 

2011- Csalad- csoportos kiallitas-Apaczai Csere Janos Elmeleti Liceum

 2009-2012-szemeszteri kiallitasok- Kolozsvari Kepzomuveszeti egyetem

 2010- Pro Art-Kepzomuveszeti tabor-Torda- Polgarmesteri hivatal galleriaja.



Nyeremenyek,versenyek

 2014-Vilagszintu vizfestek verseny) - versenyzes s tovabbjutas az elso es masodik szakaszon, jelenleg 
versenyzek , hogy a 25-30 dontos egyike legyek, es a vegso szakaszban a donto kiallitason vegyek reszt, 
Narbonne, Dél-Franciaországban, ahol , amint a verseny kezdetetol, rendkívül elismert nemzetközi zsűri 
fog donteni.A versenyen majdnem 2000 muvesz vett reszt, korulbelul 80 orszagbol, akiknek 85%-a 
kiesett az elso es masodik szakasz utan. 

2013- Sissi kiallitas- A 30 kivalsztott dontos egyike -kiallitas Esztergomba.

 2012- Az egyetemi tanarok altal kivalasztott 3 grafikus egyike , aki reszt vett a FID (Foire Internationale 
du Dessin) francia rajz versenyen. 

2012- a Szenygyorgyi Grafikai Bienale 2ik dontobe valo bejutas- kiallitas Szentgyorgyon.

 2011-A “Dilema ta” ujsag , verseny 2ik nyertese. ( ziarul dilema veche) ,Grafika .

 2010- 1so dij- a kozonseg szavazatai altal kivalasztott munka, a tordai kepzomuveszeti taborba- Pro Art 
Turda 18-29 augusztus. 2010- 3ik dij - a tanarok altal kivalasztott munka- a tordai kepzomuveszeti 
taborba- Pro Art Turda 18-29 augusztus.


