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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  
ACQUI , EVA 

Adresă(e) Str. Crișan 71, 435100 Baia Sprie, Maramureș 

Telefon(oane) 0262-261107 Mobil:  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) evaacqui@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară, cetățenie - Română 
  

Data naşterii 4.06.1962 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Invățământ universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  
 
 

Funcţia sau postul ocupat 2015 – conferențiar universitar 
2000-2015 – asistent, lector universitar 
1996-2000 – asistent universitar, referent relații internaționale    
1996-1999 – asistent administrativ TEMPUS 
1985-1991 – manager birou, secretar executiv  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri de limbă engleză, generale și aplicate pe domeniu economic, informatică, redactare și 
traducere de materiale didactice, cursuri, articole, organizare si administrare conferințe științifice 
internaționale, management și administrare proiecte europene pentru dezvoltarea invățământului 
superior, redactare și publicare de articole științifice și literare, colaborare publicații, participare la 
conferințe internaționale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Bogdan Vodă din Cluj-Napoca, Universitatea de Nord din Baia Mare, Dhaliwal Group of 
Companies – Monrovia, Liberia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ universitar, relații internaționale universitare și programe europene, management și 
administrație firme  

  

Educaţie şi formare  
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Perioada 2001-2006, Doctorat, Universitatea din Miskolc, Ungaria 
1992-1996, Diploma de Licență, Universitatea de Nord, Baia Mare 
1981-1983, Facultatea de Geologie si Geografie, Geografie – Limba Engleză, Universitatea din 
București  
1976-1980 , Diploma de bacalaureat, Liceul Ady-Sincai, Cluj-Napoca 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in știința literaturii, Diploma de licență – Limba și literatura română-Limba și 
literatura engleză (dublă specializare), Diploma de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Literatura postmodernă/literatura electronică, teoria și critica literară, limba și literatura engleză, limba 
și literatura română, Pedagogie, Metodica predării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Miskolc, Ungaria, Universitatea din București, Universitatea de Nord Baia Mare, 
Liceul Ady-Sincai, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat (Ph.D.), Licență  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Maghiara, româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba   B2  B2  B1  A2  A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
Colchester Evaluation Test (77 din 80, nivel de utilizator nativ de limba engleza)  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare scrisă, vorbită, abilități de cooperare și lucruîn echipă în medii 
multinaționale (Dhaliwal Group of Companies, Monrovia, Liberia, membră a International Association 
of Poetry, SUA, membră în comitetul de redactie The Sea Breeze Electronic Journal of Liberian 
Writings, SUA)  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Management proiecte internaționale (TEMPUS), organizare de conferințe științifice internaționale 
(Universitatea de Nord Baia Mare, ca referent relații internaționale),  management și administrare 
publicații electronice (membră în comitet de redacție Sea Breeze Journal) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-Cunoștințe generale despre hard și soft, operarea calculatorului – Curs finalizat cu Diploma, West 
African Computer Science Institute, Monrovia, Liberia, 1988 
- Programare calculatoare – Basic, curs prin corespondență  finalizat cu Diploma la Center for Degree 
Studies, Scranton, Pennsylvania, SUA  
- Procesare text – curs finalizat cu Certificat la West African Computer Science Institute, Monrovia, 
Liberia, 1989 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Scris – critică literară 
- Scriere si publicare de poezie, beletristică, eseuri, lucrãri ṣ tiinţifice, manuale, cursuri, 

dicţionare, publicaţii web  

- Scriere academicã – lucrări științifice publicate în țară și în străinătate  
- Colaborare la diverse reviste internaționale, non-fiction, fiction  

  

Alte competenţe şi aptitudini - Corespondență și tehnica secretariatului – Curs finalizat cu certificat de absolvire, Liceul Ady-
Sincai, Cluj-Napoca  

- Management birouri, Curs prin corespondență finalizat cu diploma de absolvire la Trans-World 
Tutorial College, SUA 

- Contabilitate si gestiune, Curs prin corespondență finalizat cu Diploma de absolvire, Trans-World 
Tutorial College, SUA  

- Formator european, Curs finalizat cu certificat, Baia Mare   
- Comunicare si relaţii publice, Curs finalizat cu Certificat de absolvire, Institutul European de 

Cursuri prin Corespondență, București 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere -  
  

Informaţii suplimentare - 10 cărţi publicate 
- Peste 100 de articole şi lucrări publicate  
- Premii internaționale și distincții naționale 

  

Anexe 1. Certificat de recunoaṣ tere a contribuţiei la dezvoltarea durabilã a comunitãţii locale, Pentru realizãri 
deosebite ȋ n domeniul proiectelor comunitare ȋ n perioada 2000-2002, Secţiunea ȋ nvãţãmânt, acordat 
de Consiliul Local Baia Mare ṣ i Primãria municipiului Baia Mare, la 9.05.2003 
2. Diplomã aniversarã, la ȋ mplinirea a 15 ani de activitate academicã, acordatã de Universitatea 
 Bogdan Vodã  din Cluj-Napoca. In Mai 2007 
3. The International Poet of Merit Award nineteen ninety-five, acordat de International Society of Poets, 
1995, S. U. A. 
4. Distinguished Member – recognized for support of the Society’s principles of Peace-Education-
Accomplishment-Charity-Equality, acordat de International Society of Poets, 1995, S. U.A.  
5. Distinguished Member – recognized for support of the Society’s principles of Peace-Education-
Accomplishment-Charity-Equality, acordat de International Society of Poets, 2001, S. U.A.  

 

 


