Curriculum vitae
Europass
Informatii personale
Nume / Prenume

Cuibus Daiana Theodora

Adresa

Cluj-Napoca, str. Octavian Goga, nr. 53

Telefon

0744478271

Fax
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

daianacuibus@yahoo.com
Română
29 iulie 1971
feminin

29

Experienta profesionala
Perioada
Functia sau postul ocupat

2007 – prezent
Conferenţiar univ. dr. (prin concurs) / membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Litere / Director de
departament (din 2010)

Principalele activitati si responsabilitati cursuri şi seminarii de Limba română contemporană (sintaxă, morfologie, fonetică şi fonologie, specialopţional) – nivel licenţă şi master
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si responsabilitati
Numele si adresa angajatorului

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul d limba română şi
lingvistică generală
Învăţământ universitar
2007 – 2009
Realizator / moderator emisiuni TV
Realizator „Agora culturală” (emisiune-dezbatere pe teme de învăţământ şi cultură) şi emisiunea de
dezbateri politice „Clujeni în Parlament”
ONE Tv

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Mass-media

Perioada

2002 – 2007

Functia sau postul ocupat

Lector univ. dr. (prin concurs promovat cu media 10) / membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de
Litere / cancelar al Facultăţii de Litere

Principalele activitati si responsabilitati cursuri şi seminarii de Limba română contemporană (sintaxă, morfologie, fonetică şi fonologie, specialopţional) – nivel licenţă şi master
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi
lingvistică generală
Învăţământ universitar
1997 – 2002
Asistent univ. drd. (prin concurs promovat cu media 10) / membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de
Litere
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Principalele activitati si responsabilitati cursuri şi seminarii de Limba română contemporană (sintaxă, morfologie, fonetică şi fonologie, specialopţional) – nivel licenţă şi master
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul de limba română şi
lingvistică generală
Învăţământ universitar
1995 – 1997

Functia sau postul ocupat Preparatort univ. drd. (prin concurs promovat cu media 10)
Principalele activitati si responsabilitati cursuri şi seminarii de Limba română contemporană (sintaxă, morfologie, fonetică şi fonologie, specialopţional) – nivel licenţă şi master
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul d limba română şi
lingvistică generală
Învăţământ universitar
1994-1995
Profesor suplinitor

Principalele activitati si responsabilitati

profesor de limba şi literatura română

Numele si adresa angajatorului

Liceul "Mihai Eminescu", Cluj-Napoca

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Învăţământ preuniversitar

Educatie si formare
Perioada 2003
Calificarea / diploma obtinuta Doctor în filologie
Domenii principale studiate / competente Ştiinţe umaniste - filologie
dobandite
Numele si tipul institutiei de invatamant / Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Studii doctorale
invatamant / formare
Perioada 1989-1994
Calificarea / diploma obtinuta Licenţiat în filologie - şef de promoţie, cu media 9,95 (examen de licenţă: 10)
Domenii principale studiate / competente Facultatea de Filologie, secţia Română-Engleză
dobandite
Numele si tipul institutiei de invatamant / Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ superior
invatamant / formare
Perioada 1993
Calificarea / diploma obtinuta 1 E License en Langue et litterature francaises
Domenii principale studiate / competente Limbă şi literatură franceză
dobandite
Numele si tipul institutiei de invatamant / Université Libre de Bruxelles, Belgia
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ superior
invatamant / formare
Perioada 1985-1989
Calificarea / diploma obtinuta Diplomă de bacalaureat / Certificat de stenodactilograf
Domenii principale studiate / competente Studii liceale
dobandite
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Numele si tipul institutiei de invatamant / Liceul de Filologie-Istorie „Ady-Şincai”, Cluj-Napoca
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Învăţământ mediu
invatamant / formare

Aptitudini si competente
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străina(e) cunoscute

Engleză, Franceză, Italiană

Autoevaluare
Nivel european (*)

Intelegere
Abilitati de ascultare

Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Italiană

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Cadrului european de referinta pentru limbi

Competente si abilitati sociale; în ce
context au fost dobândite.

Spirit de echipă, abilități de comunicare și formare științifică, disponibilitate pentru perfecționare,
competențe dobândite în calitate de:
cadru didactic
conducător al Cercului ştiinţific studenţesc de Limbă română contemporană
- membru în echipa de elaborare a Planurilor de învățământ (varianta Bologna), pentru Facultatea de
Litere, U.B.B. Cluj
- coordonator a numeroase lucrări de licenţă şi comunicări ştiinţifice a studenţilor, precum şi a unor
lucrări pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar
- membru în comisii de acordare a titlului de doctor, de admitere la doctorat, de susţinere a referatelor
şi examenelor din cadrul stagiului doctoral, precum şi în comisii de concurs pentru ocuparea unor
posturi didactice
- membru în Comisia de redactare / evaluare a subiectelor pentru examenul de licenţă şi examenele
de admitere (Facultatea de Litere, U.B.B.; Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti) (2000prezent)

Competente si aptitudini
organizatorice; în ce context au fost
dobândite.

Spirit organizatoric și de inițativă, dobândit în calitate de:
Director de departament (din 2010) - responsabil de elaborarea Planurilor de învăţământ şi al Statelor
de funcţii
Cancelar al Facultăţii de Litere (2007-2008)
Membru în Consiliul profesoral (din 2004)
Organizator a trei colocvii internaţionale
Membru și director în echipe de proiect (CNCSIS și POSDRU)

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului; în ce
context au fost dobândite.
Permis de conducere

Windows (Microsof Office, Word, Excel), XP

Da

Alte competențe și aptitudini Autor de cărți, studii, articole și recenzii în volume, reviste de specialitate și publicații de
cultură
Realizator și moderator de emisiuni TV, pe teme de învățământ și cultură
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