Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

GLOGOVEŢAN, OANA, ELEONORA
Str. Izlazului, nr.6, bl. A, sc. 2, ap. 48, Cluj Napoca, cod poştal 400655
Fix: +40 264591830

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

oanakun@yahoo.com
Română
14.09.1970
Feminin

Locul de muncă vizat / Universitatea „Bogdan Vodă”din Cluj Napoca/Educaţie şi
Domeniul ocupaţional cercetare ştiinţifică
Experienţa profesională
Perioada

Din 1 octombrie 2002 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- predarea şi seminarizarea cursului de Microeconomie,i Macroeconomie şi
Economie Europeană
-îndrumarea studenţilor în vederea elaborării lucrărilor de licenţă
- îndrumarea studenţilor ca şi îndrumător de an
- participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea Bogdan Vodă , str. Grigore Alexandrescu nr. 26 A, Cluj Napoca, tel.
(40-26)591830, E-mail:www.ubv.ro
Educaţie şi cercetare ştiinţifică
Din 1 martie 2000 până în 1 octombrie 2002

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- seminarizarea cursului de Economie Politică, Economie Europeană, Doctrine
Economice
- îndrumarea studenţilor ca şi îndrumător de an
- participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice
- participarea la activitatea de cercetare şi publicare în domeniul de competenţă.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Universitatea Bogdan Vodă , str. Grigore Alexandrescu nr. 26 A, Cluj Napoca, tel.
(40-26)591830, E-mail:www.ubv.ro
Educaţie şi cercetare ştiinţifică
Din 1 octombrie 1997 până în 1 martie 2000

Funcţia sau postul ocupat

preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

-participarea la orele de curs ţinute de profesorul titular de disciplină
-seminarizarea cursului de Economie Politică

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Fundaţia Cultural Ecologică Maramureş, bdul. Unirii, nr. 13, Baia Mare
Educaţie şi cercetare ştiinţifică

Educaţie şi formare
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Perioada
1998-2014

Calificarea / diploma obţinută

Studii doctorale/Diploma de doctor în economie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Domeniul fundamental de cercetare- Economie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Cluj-Napoca

ISCED 6
1992-1997
Studii de licenţă/Diploma de licenţă
Specializarea Economia prroducţiei agricole şi silvice

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Cluj -Napoca

ISCED 5

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleză
Germană

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent 2

B1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B
B1
B1
B1
independent
independent
independent
independent 1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

- spirit de echipă, de colaborare
- capacitate de adaptare la mediul de lucru cu studenţii, dobândit în cei 18 ani de
activitate
- capacitate de comunicare şi de îndrumare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- capacităţi de analiză, asistare, coordonare, organizare şi planificare

Competenţe şi aptitudini
tehnice

- competenţe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint)

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
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- competenţe în utilizarea calculatorului pentru dactilogarfiere, aplicare programe
statistice
- capacitatea de cercetare, formare continuă şi publicare
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Permis(e) de conducere

-

Informaţii suplimentare 1998- absolvirea cursului Departamentului pentru pregătirea profesorilor din cadrul

Universităţii „Babes Bolyai”, Departamentul pentru pregătirea profesorilor
2013- Programul de perfecţionare pentru formator, cod COR 242401, organizat de
SC EXPERT TRAINING SRL
2013- Programul de perfecţionare pentru Manager de proiect, cod COR 242101,
organizat de SC EXPERT TRAINING SRL
2013- participarea la Pogramul de formare şi conştienţizare în asigurarea calităţii în
Învăţământul la Distanţă – ID, organizat de Univ. Spiru Haret în parteneriat cu
Academia Comercială din Satu Mare şi TUV Austria – România în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/60720

Anexe
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