
CV Europass (RO) 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume    Cordoş Sanda-Maria 

Adresă(e)  Facultatea de Litere (UBB),  str. Horea nr. 31, Cluj-Napoca 

Telefon(oane) 0264-534898 (Facultatea de  Litereitere)  Litere)  

Fax(uri)   0264-432303 (Facultatea de Litere) 

E-mail(uri) sandacordos@yahoo.fr 

  

Naţionalitate(-tăţi)  română 

  

Data naşterii   2 august 1966 

  

Sex F 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Învăţământ 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2004- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, coordonare de lucrări de gradul I în 

învăţământul preuniversitar, membru în comisii de doctorat, coordonare de lucrări de 

licenţă, coordonare de lucrări ştiinţifice ale studenţilor, coordonare proiecte ştiinţfice, 

elaborare de materiale didactice, suporturi de curs, lucrări ştiinţifice, volume. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Învăţământ 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale  

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate    

1998-2004 

Lector universitar  

Activităţi didactice, cercetare ştiinţifică, coordonare de lucrări de gradul I în 

învăţământul preuniversitar, coordonare de lucrări de licenţă, coordonare de lucrări 

ştiinţifice ale studenţilor, elaborare de materiale didactice, lucrări ştiinţifice. 

Universitatea Babeş-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca 

Învăţământ 



Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate    

 

 

 

 

1992-1998 

Asistent universitar 

Pregătirea şi susţinerea seminariilor, cercetare ştiinţifică, documentarea şi 

elaborarea tezei de doctorat, coordonare de lucrări ştiinţifice ale studenţilor. 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca 

Învăţământ 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

  

 

1990-1992 

Preparator universitar 

Pregătirea şi susţinerea seminariilor, cercetare ştiinţifică 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca 

Învăţământ 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

 

1988-1990 

Profesor de limba şi literatura română 

Activităţi didactice la clasele gimnaziale. 

Şcoala generală Bodoc, jud. Covasna. 

Învăţământ. 

 

 

Educaţie şi formare  

                                          

Perioada 

1992-2000   

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în filologie. 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Filologie, specializarea literatură comparată şi literatură română de secol XX 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Phd 



Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 

 

 

 

 

 

Februarie-mai 1994 

Bursă de studii 

Antropologie, estetică, istoria artei, literatură comparată 

 

Università Gregoriana, Centro Studi e Ricerchi „E.Aletti”, Roma 

 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

ţională sau internaţională 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 

 

 

1984-1988 

Diploma de licenţă în limba şi literatura română-limba şi literatura latină. 

Istoria literaturii române, limba română contemporană,  folclor literar, teoria 

literaturii, literatură comparată, istoria limbii române, limba latină, literatură şi 

civilizaţie latină, practica pedagogică. 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Filologie 

BA. 

 

 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 

1980-1984 

Diploma de bacalaureat 

Discipline teoretice specifice unui liceu cu profil de filologie istorie şi practica 

profesională în stenodactilografie 

 

Liceul „Ady-Şincai”, Cluj-Napoca 

 

Liceu 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e): româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

Limba italiană  B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 

B

2 

Utilizator 

independent 



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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Competenţe didactice dobândite în peste 25 de ani de experienţă  la catedră. O foarte 

bună capacitate de comunicare şi reală disponibilitate în relaţiile sociale.Uşurinţa de 

a relaţiona şi adaptabilitate. 

Francheţe, corectitudine, punctualitate, discreţie.  

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Competenţe organizatorice, dobândite atât în activitatea din sala de curs, cât şi în 

implicarea administrativă în diverse activităţi ale Departamentului  de literatură 

română şi teoria literaturii şi etnologie. 

Coordonarea proiectului Întâlnirile de la Filo în care au fost invitaţi, în ultimii zece 

ani, mai mulţi scriitori români. 

Director al grantului CNCSIS, workshop exploratoriu, WE-54, octombrie 2008, 

Spiritul critic la Cercul literar de la Sibiu. 

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

operare PC, pachetul Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

.  

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere  -  

  

Informaţii suplimentare  

  

 

18 noiembrie 2017 

Conf. dr. Sanda Cordoş 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

