Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Georgiana Izabela Coroian
Str. Principală, nr. 467, com. Mihai Viteazu, jud. Cluj, cod poștal 407405, România
0743375863
georgiana.izabela.coroian@gmail.com

Skype: Izabela Georgiana Coroian
Sexul feminin | Data naşterii 15/05/1991 | Naţionalitatea Română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

1 noiembrie 2015 –
1 octombrie 2017

Aprilie – august 2015

Asistent cercetare în cadrul proiectul TE ”Ritmuri şi tipare: viaţa de familie din Transilvania din perspectivă
cantitativă (1850-1918)”.
Proiect CNCS,
Perioada de implementare: 2015 - 2017.
Director proiect: CS II Dr. Luminita Dumanescu

Asistent cercetare în cadrul proiectul TE ” Solidaritatea intergenerațională în contextul migrației pentru
muncă în străinătate. situația vârstnicilor rămași acasă”
Proiect CNCS,
Perioada de implementare: 2015 - 2017.
Director proiect: Dr. Mihaela Hărăguș
Mai-septembrie 2015

StudNatura
Proiect de amenajare a curţii interioare a BCU Lucian Blaga este un proiect aprobat spre finanţare de către Fundaţia pentru
Parteneriat. Printre activități sunt și cea de informare și documentare pe probleme de mediu și discuții pe marginea prezentării
„Gestiunea mediului – o provocare pentru mileniul III”
31 martie- 2 aprilie 2015

Coordonator campanie umanitară ”Hai la o cafea!” ediția a 10-a
Organizarea campaniei pentru strangerea de bani pentru a oferi cadouri orfanilor din cadrul universității “Babes-Bolyai”
Strângerea de voluntari
Colaborare cu decanii și administrațiile facultăților participante
Colaborare cu Mass Media prin acordarea de interviuri în presă, la canalele de știri și posturi de radio
Februarie 2015

Evaluator Comisia de Evaluare a Proiectelor Studențești UBB
Evaluarea proiectelor depuse de către organizațiile studențești din Universitatea Babeș-Bolyai, în vederea obținerii de sponzorizări din
partea universității pentru implementarea unor proiecte studențești care vizează aniumite activități pentru studenți sau elevi.
8-11 decembrie 2014

Coordonator campanie umanitară ”Hai la o cafea!” ediția a 9-a
Organizarea campaniei pentru strangerea de bani pentru a oferi cadouri orfanilor din cadrul universității “Babes-Bolyai”
Strângerea de voluntari
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Colaborare cu decanii și administrațiile facultăților participante
Colaborare cu Mass Media prin acordarea de interviuri în presă, la canalele de știri și posturi de radio
Noiembrie 2014 - prezent

Voluntar la ”Historical Population Database of Transylvania”
Obiectivul acestui proiect este construirea primei baze de date istorice pentru populația Transilvaniei în perioada 1850-1914
16 septembrie 2014 - prezent

Asociația Studențească PhiloHistoRiSs
Membru fondator și membru în departamentul de Fundraising și Scriere de Proiecte
Scriere de proiecte și strângere de fonduri
Coordonator de conferințe, evenimente și proiecte
31 martie – 2 aprilie 2014

Coordonator campanie umanitară ”Hai la o cafea!” ediția a 8-a
Organizarea campaniei pentru strangerea de bani pentru a oferi cadouri orfanilor din cadrul
universității “Babes-Bolyai”
Strângerea de voluntari
Colaborare cu decanii și administrațiile facultăților participante
Colaborare cu Mass Media prin acordarea de interviuri în presă, la canalele de știri și în cadrul unei
emisiuni matinale

2-5 decembrie 2013

Voluntar la campania umanitară ”Hai la o cafea!” ediția a 7-a
Vindere de cafea, ceai și alte produse pentru stângerea de bani pentru cadouri acordate studenților
orfani din Univeristatea “Babes-Bolyai”
Acordarea de cadouri beneficiarilor

9 noiembrie 2012 – prezent

Membru al ”Asociației Clujului Medieval”

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Limba(i) maternă(e)

Limba Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE NΤELEGERE ELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participarela
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

B2

A1

A1

A1

A1

Limba engleză

Funcția ocupată: Cenzor
Reconstrucție medievală a ocupațiilor feminine
Participare proiecte și prezentări legate de tema: Epoca Medievală
Organizarea de proiecte și prezentări pe tema Epoca Medievală
Documentare asupra perioadei Epocii Medievale în toate activitățile
Responsabil de respectarea regulamentului intern

SCRIERE

Certificat Alpha

Limba maghiară

A1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Octombrie 2016 - prezent

Student doctorand în cadrul Școlii Doctorale „Istorie. Civilizație.
Cultura”, domeniul Istorie
Profesor coordonator al lucrării de doctorat, Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan

„Start în carieră – Bune practici europene în consilierea profesională
a studenților români”

Aprilie-mai 2015

Program de consiliere în carieră
În cadrul programului studentul și-a dezvoltat competențe de autoevaluare,
marketing personal, explorarea pieței muncii, setarea de obiective SMART și
planificarea carierei

Training de Project Management „Plan Your Future”

Martie 2015

Curs de planificare, implementare și coordonare de proiect.

29 iunie – 7 iulie 2014

The EHPS – Net International Summer School in Historical
Demography – Introductory course, certificat de atestare
Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, Romania
Principalele teme au fost studiul demografiei, metode, surse și programe necesare în
demografie
Cunoștințe acumulate: informații de bază privind demografia și toate aspectele ei,
cunoștințe de bază privind manevrarea programelor de introducere a datelor
demografice pe calculator în programele Microsoft Acces și Stata

2013-2015

Masteratul de Socio-antropologia epocii moderne
Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca,
Romania
Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, cluj, Napoca, jud. Cluj
Principale materii studiate au avut ca teme: societatea modernă și biserica în
Transilvania, istoria antropologiei, istoria marginalului, demografie istorică

Diplomă de Licență

2010-2013

Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca,
Romania
Str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, cluj, Napoca, jud. Cluj
Principalele materii studiate:

Introducere în istoria veche a României

Introducere în istorie veche universală

Introducere în istoria medievală a Românie

Introducere în istorie medievală universală

Introducre în istoria modernă a României

Introducere în istorie modernă universală

Introducere în istoria contemporană a României

Introducere în istorie contemporană universală

Metodologia cercetării stiinţifice

Ştiinţele auxiliare ale istoriei

Certificat atestare a nivelului I în pedagigie
Facultatea de psihologie și științe ale educației, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, clujNapoca
2006-2010

Diplomă de Bacalaureat, diplomă de competenţe digitale, diplomă
de competenţe lingvistice limba engleză
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Turda, str. Dr. Ioan Raţiu, nr 111, mun. Turda, jud.
Cluj, România
Disciplinele principale studiate:

Limba şi literatura română

Istorie

Geografie

Ştiinţe socio-umane

Limba engleză

COMPETENΤELEGERE E PERSONALE
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Competenţe de comunicare
Foarte bune competențe de comunicare verbală și non-verbală
Abilitatea de a asculta și oferi feed-back
Abilitatea de a vorbi în public
Abilitatea de a rezolva conflicte
Abilitatea de adaptare la diferite opinii
Competenţe
Spirit organizatoric dobândit în cadrul proiectelor
organizaţionale/manageriale
Monitorizare lucru în echipă
Capabilă de analizare şi sintetizare a informaţiilor
Abilitatea de a planui proiecte şi de a împărţi sarcinile, toate acestea dobândite în timpul planificării
campaniei umanitare și în cadrul asociației din care fac parte
Spirit de echipă dobândit în cadrul proiectelor în comun alături de colegi
Competenţe dobândite la locul de
O bună capacitate de comunicare
muncă
Tolerantă
Multiperspectivitate
Documentare în toate domeniile
Studierea, consultarea și verificarea surselor de informație
Manevrearea mai multor tipuri de documente oficiale
Adaptabilitate la mediu
Inventivitate
Buna capacitate de scriere
Competenţe informatice
Utilizator experimentat conform Certificatului de Competente Digitale, emis de “ Ministerul Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului”
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™);
Stăpânirea motoarelor de căutare (Internet Explorer, Opera, Chrome, Torch)
Abilitatea de a scrie repede
Capabilă de documentare,
Alte competenţe
Competența de a preda istorie elevilor până în clasele a XI-ea, pe baza absolvirii modului pedagogic
nivel I
Preseverentă
Orientată spre a obține rezultate
Creativitate
Sinceră,
Atitudine pozitivă
Responsabilă
Capabilă de a priorita
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Permis de conducere

▪

Da, categoria B

INFORMAΤELEGERE II SUPLIMENTARE
Publicaţii

1.„Imaginea căsătoriilor interetnice români-maghiari în opere literare în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea” în Administrația Românească Arădeană. Studii și comunicări din Banat – Crișana, vol. IX,
coord. Doru Sinaci și Emil Arbonie, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2014, pp. 492-502
2.„Legislația eclezistică și laică în privința căsătoriilor mixte în Transilvania la sfârșitul secolului al XIXlea” în Administrația Românească Arădeană. Studii și comunicări din Banat – Crișana, vol. X, coord.
Doru Sinaci și Emil Arbonie, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2015, pp. 460-477
Conferinţe
27-29 martie 2015
15 mai 2015

28 noiembrie 2014
16 mai 2014

1.Conferința Națională „FRAGMENTE DIN TRECUT. TINERII CERCETĂTORI ȘI ISTORIA”
2. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „ADMINISTRAŢIE ROMÂNEASCĂ ARĂDEANĂ –
ASTRA ARĂDEANĂ REDIVIVA”
3. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „ARADUL – CAPITALA POLITICĂ A ROMÂNILOR
TRANSILVĂNENI”
4. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice„ADMINISTRAŢIE ROMÂNEASCĂ ARĂDEANĂ – 90
DE ANI DE ADMINISTRAȚIE ROMÂNEASCĂ ARĂDEANĂ”
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