
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Misirianţu Sanda-Felicia 

Adresă (e)   Str. Horea nr. 31, 400202, Cluj-Napoca 
 

Telefon(oane) 0264 534898, int. 5575   

Fax(uri)  

E-mail(uri) misiriantusanda@yahoo.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 31.10.1971 
  

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada februarie 2004 – în prezent; 

Funcţia sau postul ocupat lector univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale   predare cursuri teoretice şi practice de limba rusă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 

  

Perioada decembrie 2003 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat traducător autorizat MJ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale realizare de traducere simultană şi consecutivă la conferinţe şi seminarii internaţionale desfăşurate în 
ţară şi în străinătate; traducător şi interpret în Instanţă 

Numele şi adresa angajatorului Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj, Judecătoria Gherla, Sindicatul „Alpha”, Garda de mediu Cluj, 
Salina Turda, PATRIR, diverse firme şi organizaţii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Traducere şi interpretariat 

  

Perioada octombrie 1998 – februarie 2004 

mailto:misiriantusanda@yahoo.com


Funcţia sau postul ocupat asistent univ. drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare cursuri practice de limba rusă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 

  

Perioada octombrie 1995 - octombrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat preparator univ. 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare cursuri practice de limba rusă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada iulie 1996 – iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lingvistică generală, Sintaxa limbii ruse, Sintaxa limbii române, Stilistica limbii române, Stilistica limbii 
ruse 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca - Doctorat specializarea Lingvistică şi filologie slavă;           

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada octombrie 1990 – iunie 1995; 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura rusă, Limba şi literatura română, Lingvistică generală, Dialectologie, Literatură 
comparată, Teoria literaturii, Teoria textului, Psihologie, Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Specializările Limbă și literatură rusă- 
Limbă și literatură română; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada septembrie1986 – iunie 1990. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul  de Matematică-Fizică, Zalău, jud. Sălaj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Rusă  
C2 

utilizator 
experimentat 

C2 
utilizator 

experimentat 
C2 

utilizator 
experimentat 

C2  
utilizator 

experimentat 
C2 

utilizator 
experimentat 

Franceză  
C1 

utilizator 
experimentat 

C2 
utilizator 

experimentat 
B2 

utilizator 
independent 

B1 
utilizator 

independent 
B1 

utilizator 
independent 

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

  

  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Se manifestă, în principal, în:  
               - coordonarea sau administrarea diverselor activităţi şi proiecte la locul de muncă;  

            - iniţierea şi  organizarea manifestărilor ştiinţifice şi culturale ale Catedrei de filologie slavă (din 
octombrie 2005);  
             - organizarea Sesiunii ştiinţifice a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la Facultatea de 
Litere (2008 - 2010, 2012 - 2015). 

  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Se manifestă, în principal, în: 
- activităţi desfăşurate în medii multiculturale, unde comunicarea este importantă; 

            - circumstanţe în care munca în echipă este esenţială. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare în Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

  

Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi şi competenţe profesionale – se manifestă, în principal, în: 
- traducerea textelor literare; 
- activitatea de traducere / interpretariat în domeniul limbajelor specializate (economic, juridic, 

tehnic, medical);  
- coordonarea activităţii de cercetare a studenţilor, în vederea elaborării comunicărilor ştiinţifice 

şi a lucrărilor de diplomă;  
                - pregătirea şi testarea cunoştinţelor de limba rusă în vederea obţinerii certificatelor de 
competenţă lingvistică în cadrul Centrului "Alpha", Facultatea de Litere, U.B.B. 

  

Permis(e) de conducere Categoria. B 
  



Informaţii suplimentare Poziţii în cadrul comunităţii academice:  
Prodecan Facultatea de Litere, UBB (2012 –  9 mai 2016)   
Cancelar Facultatea de Litere, UBB (mandatul 2008 – 2012; oct. 2010 – oct. 2011 - concediu de îngrijire 
a copilului); 
Şefă de catedră – Catedra de filologie slavă, Facultatea de Litere, UBB (oct. 2005 - ian. 2008); 
Membră în Consiliul Cercetării Ştiinţifice UBB (din 2012 – 2016)  
Membră în Consiliul politicilor lingvistice UBB (din 2008 – 2012); 
Membră în Consiliul consultativ (spin-of) UBB (din 2006 – 2012).  

 
 Membru al asociaţiilor profesionale:  
  1. Asociaţia Slaviştilor din România;  
   
 Membru în proiecte POSDRU: 
  1. Participare în calitate de formator în cadrul proiectului „Perfecţionarea cadrelor didactice, 

din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale” 
Contract POSDRU/87/1.3/S/63909 (în perioada mai-iulie 2013). 
 

  2. Participare în calitate de formator în cadrul proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice 

care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea 
competențelor de comunicare ale elevilor.” 
Contract POSDRU/157/1.3/S/133900 (2015-2016) 

 
  

  

 
 
 

Data,          Semnătura, 
7.11.2017 


