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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   DENISA  ELENA  PETREHUS 

Adresă(e)  Cluj-Napoca 

Telefon(oane)  :  

Fax(uri)  

E-mail(uri) denisaelenapetrehus@yahoo.it 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii   18.12. Cluj-Napoca 
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Facultatea de Litere, Universitatea „Babes-Bolyai”/ cadru didactic universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat   Lector universitar doctor , Departamentul de Limbi Straine Specializate, Facultatea de Litere, UBB 
 
01/10/2009- 01/10/2013  
Asistent universitar doctorand  POSDRU ,Scoala doctorala „Istorie, civilizatie, cultura”, UBB 

 
  01/10/1998-01/10/2000  
  Preparator universitar, Catedra de limbi straine pentru nefilologi, Facultatea de Litere, UBB 
 

 
Titular limba germana, cursul practic de limbaj de specialitate 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 2001- membra Centrul Alpha, Facultatea de Litere 
2007- membra a Consiliului National de Cercetare pentru Sport, Bucuresti 
2007- membra FEPSAC, Grecia 
2008- cursuri specializate la Facultatea de Educatie Fizica si Sport, frecventa redusa 
Organizarea examenului de Acces la Licenta pentru facultatile din cadrul  UBB 
Organizarea examenului de competenta  lingvistica  Centrul Alpha 
Responsabila de relatia departamentului nostru cu extensiile UBB  din tara 
2008- 2013 predarea cursulurilor specializate Master EFS, UBB 
2001-2016 – sustinerea normei didactice, UBB 

 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca, str. M. Kogalniceanu nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic, invatamant superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009-2013  doctorand POSDRU, Scoala doctorala „Istorie, civilizatie, cultura”, UBB 
 

Calificarea / diploma obţinută 2013 - Doctor in Istorie  
Titlul tezei de doctorat „Sport, loisir si viata de societate la sasii din Transilvania (1850-1914)” coord. 
prof.  dr. Toader Nicoara 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria mentalitatilor, Conditia contemporana a scrisului istoric, Istoria elitelor, Sudiul istoriei culturale 
Competente in abordarea holistica a stiintelor socio-umane, interpretarea corecta a datelor istorice, a 
istoriei mentalitatilor, Contribuţia comunităţii germane din România la dezvoltarea economică 
regională”, Selecţia, formarea şi mobilitatea elitelor în sec. XVIII-XX  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 
2005-2006  Masterat, Facultatea de Litere, UBB – „Cultura italiana in Europa” 
2006 – Diploma de Master (in limba italiana) 
 
Titlui dizertatiei „Non ti muovere - dal  libro al film” 
Competente in teoria si practica traducerii, cultura si civilizatia italiana, interculturalitate in Uniunea 
Europeana, cinematografia italiana, literatura contemporana italiana 
 
1994-1998 Facultatea de Litere, sectia romana – germana, UBB, Cluj-Napoca 
1998 – Diploma de Licenta, licentiata in limba si literatura romana, respectiv limba si literatura 
germana 
Competente  in limba si literatura romana si germana, traductologie, onomastica, etimologie, 
lexicologie romana si germana, semiotica, gramatica contrastiva, lingvistica generala 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Germana (C2),  italiana (C2) , engleza (B2-C1) 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germana   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba italiana 
 
 
 

 

 C2  C2  C2  C2  C2 

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

  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
  - spirit de echipa;  
 - abilitati si competente in domeniul formativ; 

 - implicare sociala; 
 - o buna capacitate de comunicare. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Spirit proactiv; 
- Spirit de echipa; 
- Managementul timpului si al altor resurse (umane, etc); 
- Spirit organizational. 

 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Utilizarea computerului/ o buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Creatie artistica (poezie si proza); 
- Design vestimentar; 
- Fashion. 

  

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Anexe - Copii dupa diplomele enumerate; 
- Lista publicatiilor. 

 


