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apartment 3, Nicolae Titulescu nr 32, 400412 Cluj-Napoca (România) 

0726586829    
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POZIŢIA Politolog/politoloagă

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

25/05/2018–27/05/2018 Asumarea rolului de deputat/senator în procesul de simulare a activită ii ț
parlamentare
Societatea Europeană Pentru Justi ie, Bucuresti (România) ț

 

- participarea la propuneri i dezbateri pe baze legislative, mai exact în Comisia de Educa ie unde ș ț
au avut loc discu ii referitoare la proiecte precum Educa ia sexuală/de sănătate în colile din ț ț ș
România sau un curiculum mai cuprinzător în ceea ce prive te Educa ia Civică (scopul era ș ț
includerea unor cuno tin e de bază legate de politică i responsabilitatea socială ca i cetă ean)ș ț ș ș ț

 

- asigurarea că propunerile nu erau în contradic ie cu legisla ia existentăț ț

11/12/2016–12/12/2016 Observator electoral
Centrul pentru Studiul Democratiei, Cluj-Napoca (România) 

 

- evaluarea corectitudinii procesului electoral în baza legsla iei na ionaleț ț

 

- semnalarea i raportarea eventualelor neregului precum o poten ială cabină de vot plasată în fa a ș ț ț
unei ferestre, dar i a cazurilor de fraudare electoralăș

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01/10/2019–Prezent Master în Managementul Organiza iilor Politiceț
Universitatea Babe -Bolyai; Facultatea de tiin e Politice, Administrative i ale Comunicării,ș Ș ț ș
Cluj-Napoca (România) 

01/10/2016–07/2019 Licen ă în tiin e Politiceț Ș ț
Universitatea Babe -Bolyai; Facultatea de tiin e Politice, Administrative i ale Comunicării,ș Ș ț ș
Cluj-Napoca (România) 

 

Generale:

- Ideologii Politice, Siteme Electorale, Filosofie Politică

 

Ocupa ionale:ț
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- Metode de cercetare (analiza datelor; organizarea i analiza interviurilor,ș  focus-groupurilor iș  a 
sondajelor)

 

15/09/2012–12/07/2016 Absolvent Liceu
Colegiul Na ional „Avram Iancu”, Brad (România) ț

 

Generale:

- Gândire critică, Engleză, Literatură, Istorie, Geografie

 

Ocupa ionale:ț

- Redactarea de articole i de pove tiri scurteș ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C1 C1 C1 C1

Baccalaureate Diploma 

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare  

- bune abilită i de comunicare în limba Engleză dobândite prin educa ie i prin interac iunea cu ț ț ș ț
cetă eni străini în cadrul activită ilor de voluntariat (ex: organizarea de evenimente unde m-am ț ț
ocupat de interac iunea cu clien ii); fire comunicativă tot în urma acestor experien eț ț ț

 

Competenţe
organizaţionale/manageriale

 

- bune competenţe de supervizare a muncii în echipă dobândite în urma voluntariatelor care 
presupuneau stabilirea obiectivelor comune i munca în vederea îndepliniriiș  acestora

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar
Utilizator

independent
Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- competen e excelenteț  în Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)

 

Permis de conducere B
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