
CV Europass: 

 
 Informaţii personale      

               

   Nume / Prenume                                        SCHIOP EMILIA NICOLETA 

   Naţionalitate                                               Română 

   Sex                                                              Feminin 

          

 Experienţă profesională (care include și proiectele de cercetare-dezvoltare) 

 

   Perioada                                                          2017 – 2021 

   Funcţia sau postul ocupat                               Student-doctorand 

   Discipline principale                                       Relaţii internaţionale şi studii europene 

   studiate/competenţe profesionale                  Tema de doctorat: Negocierile de aderare a  

      Turciei cu UE. Perspectiva drepturilor minorităţilor 

      etnice în cadrul acesteia am utilizat atât tehnici  

      avansate de analiză cantitativă (de exemplu, studiul  

      sondajelor de opinie și a statisticilor), dar și tehnici  

      de analiză calitativă (de exemplu, interviuri) prin  

      cercetarea de teren. Teza are și legături în jurnalism,    

                                                                        prin faptul că am relatat și interpretat știri din      

                                                                        politica internațională. 

   Numele şi tipul instituţiei de                           Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca –  

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Facultatea de Studii Europene, Şcoala doctorală  

                    „Paradigma europeană” 

 

   Perioada                                                       aprilie – septembrie 2020 

   Funcţia sau postul ocupat                            Internship (proiect de cercetare-dezvoltare,  

      membru) 



   Tema proiectului de cerecetare                  Platformă online pentru dezvoltarea   

      antreprenoriatului cultural în spațiul românesc  

      privind relația cu Turcia și Balcanii de Vest 

   Principalele activităţi și responsabilităţi      studierea şi cercetarea inter şi pluridisciplinară a  

      păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice,  

      aspectelor sociologice, istorice, culturale,   

      lingvistice, religioase sau de altă natură ale   

      minorităţilor naţionale şi ale altor comunităţi etnice  

      din România. 

   Numele și adresa angajatorului                   Institutul pentru Studierea Problemelor   

      Minorităţilor  Naţionale, cu sediul în Cluj-Napoca, 

      str. Gavril Muzicescu, nr. 5.  

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate    cercetare 

   Sursa de finanțare                                      europeană 

   Volumul finanțării                                     1.500 RON/lună 

 Principalele rezultate        

        Problematica drepturilor minorităților în Turcia (raport de cercetare în arhiva 

Centrului de documentare a ISPMN)       

 

   Perioada                                                       2019 – 2020 

   Funcţia sau postul ocupat                            Doctorand antreprenor (proiect de cercetare-    

      dezvoltare, membru) 

   Principalele activităţi și responsabilităţi      Cercetare, antreprenoriat 

   Numele și adresa angajatorului                   Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail   

                 Kogălniceanu, nr. 1 

  Tema proiectului de cerecetare                 Platformă online pentru dezvoltarea   

      antreprenoriatului cultural în spațiul românesc  

      privind relația cu Turcia și Balcanii de Vest 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Studii avansate în ştiinţă şi antreprenoriat, cercetare 

   Sursa de finanțare                                      europeană 

   Volumul finanțării                                     1.500 RON/lună 



   Principalele publicații rezultate        

        Schiop, Emilia Nicoleta (2020), ”The accession negotiation between Turkey and the 

European Union” în Anuarul Institutului de Istorie ”G. Baritiu” – supliment. Lucrările 

conferinței internaționale electronice „România – Italia -Europa. Evoluţii istorice - dinamici 

culturale - relaţii internaţionale”, 16 - 18 septembrie 2020, nr. 2, 2020, pp. 491 – 500, DOI: 

http://www.historica-cluj.ro/menu/Supliment2020_2.php  

 

   Perioada                                                       2018 - 2019 

   Funcţia sau postul ocupat                            Bursier (proiect de cercetare  -  

      dezvoltare 

   Tema proiectului de cerecetare                Protejarea patrimoniului ortodox în Turcia 

   Principalele activităţi și responsabilităţi      Scrierea de lucrări academice 

   Numele și adresa angajatorului                   Fundația Mitropolitul Bartolomeu, str. Avram  

      Iancu nr. 18, Cluj-Napoca 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cercetare 

   Sursa de finanțare                                      fondurile fundației 

   Volumul finanțării                                     4.800 RON 

   Principalele publicații rezultate      

 Schiop, Emilia Nicoleta (2020), „Protejarea patrimoniului ortodox în Turcia” în Tabor, 

nr. 1, pp. 82 – 89, ISSN: 1843-0287 DOI: https://www.ceeol.com/search/article-

detail?id=894136  

 Schiop, Emilia Nicoleta (2019), „Comunitatea ortodoxă din Turcia” în Tabor, nr. 7, pp. 

82 – 88, ISSN: 1843-0287 DOI: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=894941  

   Perioada                                                       2017 - 2018 

   Funcţia sau postul ocupat                            Director de proiect (proiect de cercetare  - 

      dezvoltare) 

  Tema proiectului de cerecetare                The occidental perspective of the accession  

      negotiations between Turkey and the European  

      Union 

   Principalele activităţi și responsabilităţi      Scrierea proiectului și managementul său 

   Numele și adresa angajatorului                   Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail   

http://www.historica-cluj.ro/menu/Supliment2020_2.php
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=894136
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=894136
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=894941


                 Kogălniceanu, nr. 1 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cercetare 

   Sursa de finanțare                                      UEFISCDI 

   Volumul finanțării                                     4.301 RON 

   Principalele publicații rezultate        

 Schiop, Emilia Nicoleta (2019), ”The occidental perspective of the accession negotiations 

between Turkey and the European Union” în Journal of Advanced Research in Social Sciences 

and Humanities, nr. 6, pp. 224 – 231, DOI: https://dx.doi.org/10.26500/JARSSH-04-2019-0604 

 Schiop, Emilia Nicoleta (2018), ”The occidental perspective of the accession negotiations 

between Turkey and the European Union” în Enver, Dilek; Basak, Erol  (ed), SBMH-2018, 

Istanbul: Turkish Forum for Collaborative Research, p. 14, DOI: 

https://turfcr.com/wp-content/uploads/2018/03/Turkey-March-Proceeding-Book.pdf  

 

  Perioada                                                       2016 - 2017 

   Funcţia sau postul ocupat                            Membru (proiect de cercetare  -  

      dezvoltare 

 Tema proiectului de cerecetare                 Calea spre UE a statului Muntenegru în contextul 

      actual 

   Principalele activităţi și responsabilităţi      Participarea la evenimente, scrierea de lucrări  

                 academice 

   Numele și adresa angajatorului                   Colegiul Virtual de Excelenţă “Next Generation”  

      în cadrul Institutului Star – UBB, cu sediul în  

      Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Studii avansate în ştiinţă şi tehnologie, cercetare 

   Sursa de finanțare                                      națională 

   Volumul finanțării                                     1.000 RON/lună 

 

   Perioada                                                        2016 - 2017 

   Funcţia sau postul ocupat                             Membru (proiect de cercetare  -  

       dezvoltare) 

   Tema proiectului de cerecetare                 România și UE 

https://dx.doi.org/10.26500/JARSSH-04-2019-0604
https://turfcr.com/wp-content/uploads/2018/03/Turkey-March-Proceeding-Book.pdf


   Principalele activităţi și responsabilităţi       Participarea la evenimente, scrierea de proiecte de  

       cercetare interdisciplinare, organizarea atelierelor  

       lucru, promovarea organizaţiei 

   Numele și adresa angajatorului                    Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică,   

 cu sediul în Cluj-Napoca, str.Pandurilor, nr. 7 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Dezvoltarea academică şi profesională, cerecetare  

  

   Perioada                                                       2016 - 2017 

   Funcţia sau postul ocupat                            Bursier (proiect de cercetare  -  

      dezvoltare) 

  Tema proiectului de cerecetare                Influenţa religiei în procesul de europenizare a 

      Balcanilor de Vest 

   Principalele activităţi și responsabilităţi      Scrierea de lucrări academice 

   Numele și adresa angajatorului                   Fundația Mitropolitul Bartolomeu, str. Avram  

      Iancu nr. 18, Cluj-Napoca 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cercetare 

   Sursa de finanțare                                      fondurile fundației 

   Volumul finanțării                                     4.200 RON 

   Principalele publicații rezultate      

 Schiop, Emilia Nicoleta (2017), „Influenţa religiei în procesul de europenizare a 

 Balcanilor de Vest” în Tabor, nr. 10, pp. 78 – 85, DOI:  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=903081  

 Schiop, Emilia Nicoleta (2017), „Turcia între Uniunea Europeană şi Uniunea 

Euroasiatică” în Tabor, nr. 10, pp. 84 – 89, DOI:  

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=744438  

               

   Perioada                                                        Din august 2016 până în decembrie 2016 

   Funcţia sau postul ocupat                             Animator pentru copii 

   Principalele activităţi și responsabilităţi       Organizarea de evenimente pentru copii (zile de   

                  naştere, etc.), supravegherea lor, participarea la  

                                                                         activităţi destinate celor mici (jocuri, dansuri, etc.) 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=903081
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=744438


   Numele și adresa angajatorului                    S.C. Fun Kids S.R.L., cu sediul în Turda, str. 1 

                  decembrie 1918, nr. 11 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Organizare de evenimente şi oferirea de servicii  

                   profesionale  

 

   Perioada                                                        februarie - iunie 2017 

   Funcţia sau postul ocupat                             Internship 

   Principalele activităţi și responsabilităţi       Implicare în scrierea proiectelor cu finanțare  

       europeană 

   Numele și adresa angajatorului                    Consiliul Județean Cluj, Calea Dorobanților nr.  

       106, Cluj-Napoca  

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate     SERVICIUL LUCRĂRI     

       ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 

 

   Perioada                                                        februarie - iunie 2012 

   Funcţia sau postul ocupat                             Internship 

   Principalele activităţi și responsabilităţi       Comunicare publică 

   Numele și adresa angajatorului                    Consiliul Județean Cluj, Calea Dorobanților nr.  

       106, Cluj-Napoca  

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate     SERVICIUL RELAȚII PUBLICE 

 

   Perioada                                                          Din mai 2010 până în iunie 2010 

   Funcţia sau postul ocupat                               Agent de vânzări 

   Principalele activităţi și responsabilităţi         Promovarea şi vânzarea produselor 

   Numele și adresa angajatorului                      S.C. Uno Advertising S.R.L., cu sediul în Ploieşti,   

                                                                           str. Mateescu Gh. Sergent erou, nr. 4, jud.  

         Prahova, cod poştal 100484, România 

   Tipul activităţii sau sectorul de activitate       Promovarea produselor 

Educaţie și formare 

 

   Perioada                                                           2017 – 2021 



   Calificarea                                                       Doctorandă  

   Discipline principale                                       Relaţii internaţionale şi studii europene 

   studiate/competenţe profesionale                     

   Numele şi tipul instituţiei de                           Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca –  

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Facultatea de Studii Europene, Şcoala doctorală  

                    „Paradigma europeană” 

 

   Perioada                                                           2015 – 2017 

   Calificarea                                                       Masterat în management şi negocieri  

          internaţionale şi europene (specializarea),  

          domeniul: relaţii internaţionale şi studii  

          europene 

   Discipline principale                                       Management şi negocieri internaţionale şi  

   studiate/competenţe profesionale                    europene 

   Numele şi tipul instituţiei de                           Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca –  

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Facultatea de Studii Europene 

 

   Perioada                                                           2017 

   Calificarea                                                       Absolvirea cursului postuniversitar de  

          pregătire psihopedagogică – nivelul II 

   Discipline principale                                       Competenţe psihopedagogice 

   studiate/competenţe profesionale           

   Numele şi tipul instituţiei de                           Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca –  

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Departamentul pentru pregătirea personalului  

          didactic 

 

   Perioada                                                           Noiembrie – decembrie 2016 

   Calificarea                                                        Fotograf 

   Discipline principale                                        Fotografie 

   studiate/competenţe profesionale           

   Numele şi tipul instituţiei de                           Centrul Raţiu pentru Democraţie 



   învăţământ/ furnizorul de formare                   

 

   Perioada                                                           Februarie – aprilie 2016 

   Calificarea                                                        Manager de proiect 

   Discipline principale                                        Organizarea proiectelor (teorie şi practică) 

   studiate/competenţe profesionale           

   Numele şi tipul instituţiei de                            Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – 

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Facultatea de Studii Europene 

 

   Perioada                                                           2016 

   Calificarea                                                       Absolvirea cursului postuniversitar de  

          pregătire psihopedagogică – nivelul I 

   Discipline principale                                       Competenţe psihopedagogice 

   studiate/competenţe profesionale           

   Numele şi tipul instituţiei de                           Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca –  

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Departamentul pentru pregătirea personalului  

          didactic 

 

   Perioada                                                           2012 – 2015 

   Calificarea                                                        Licenţă în relaţii internaţionale şi studii  

          europene (specializarea), domeniul: relaţii  

          internaţionale şi studii europene 

   Discipline principale                                        Relaţii internaţionale şi studii europene 

   studiate/competenţe profesionale           

   Numele şi tipul instituţiei de                            Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca –  

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Facultatea de Studii Europene 

 

   Perioada                                                           2012 - 2013 

   Calificarea                                                        Absolvirea cursului „Turcia şi Asia Centrală” 

   Discipline principale                                        Istoria Turciei şi a Asiei Centrale 

   studiate/competenţe profesionale           



   Numele şi tipul instituţiei de                           Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca – 

   învăţământ/ furnizorul de formare                   Facultatea de Studii Europene 

                                                        

   Perioada                                                          2008 – 2012 

   Calificarea/ Diploma obţinută                        Diplomă de bacalaureat, specializarea: ştiinţe 

               ale naturii 

   Discipline principale                                       Biologie, anatomie şi fiziologie umană, chimie,            

   studiate/competenţe profesionale                    fizică, matematică 

   Numele şi tipul instituţiei de                           Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda 

   învăţământ/ furnizorul de formare     

              

       Aptitudini și competenţe 

                  Personale 

           Limba maternă                                        Română 

           Limbi străini cunoscute                 

           Autoevaluare                                   Vorbire                                           Scriere                                         

               Nivel European (*)          Ascultare        Citire            Participare la conversaţie        Discurs oral           Exprimare scrisă 

               Limba engleză        C1 Utilizator       C1 Utilizator          C1 Utilizator                    C1 Utilizator             C1 Utilizator  

                                                 avansat                avansat               avansat                           avansat                    avansat 

               Limba turcă            A2 Utilizator       A2 Utilizator          A2 Utilizator                     A2 Utilizator             A2 Utilizator 

                                                 elementar          elementar             elementar                        elementar                elementar 

               Limba germană      A2 Utilizator       A2 Utilizator          A2 Utilizator                     A1 Utilizator             A2 Utilizator  

                                                 elementar           elementar             elementar                        începător                 elementar                     

               Limba franceză      B1 Utilizator       A2 Utilizator           A2 Utilizator                     A1 Utilizator            B1 Utilizator  

                                                Independent       elementar              elementar                          începător              independent 

 

        Competenţe şi activităţi  

               extracuriculare 

            

Competenţe și abilităţi sociale                         Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă  

   încă din liceu, când  am participat la activităţile  

   presupuse de proiectele practice, ulterior mi-am  

   dezvoltat această abilitate prin proiectele de  



   cercetare din cadrul  Facultăţii de Studii  

   Europene, Cluj-Napoca. Am participat la activităţi  

   de voluntariat – la Centrul Raţiu  pentru  

   Democraţie, Turda (2007 - 2013, 2015 -  2016).   

   Am activat la Clubul de debate Ion Raţiu     

              (participând la diferite competiţii de dezbateri în  

    ţară) (2008 - 2012). Am participat la emisiunea  

    „Generaţia contra” de la TVR, Bucureşti (2010).  

            Am finalizat proiectul interdisciplinar „România şi  

   Uniunea Europeană” în cadrul Colegiului  

   Studenţesc de Performanţă Academică în  

   colaborare cu studenţi de la Facultatea de Istorie şi  

   Filosofie şi Facultatea de Drept. 

 

                                                                          Abilităţi de comunicare interculturală: am 

                                                                          participat la proiecte europene, „Tineret în  

    acţiune”, Ankara (2010), în care erau implicate şi  

    alte ţări, cum ar fi Turcia, Italia. Am participat la  

             Şcoala de Vară Geopolitica din Bucureşti pe tema  

    „Geopolitica Turciei pe drumul mătăsii”. În  

    prezent sunt membră în două organizaţii culturale. 

    Am participat la proiectul “Revitalising the  

                                                                          ethnographic park” (cooperare între Saxion –  

                                                                          Olanda şi Universitatea Babeş-Bolyai) (2017,  

    2019). 

 

                                                                          Abilitate de analiză: mi-am dezvoltat această  

                                                                          abilitate în cadrul Cercului de Diplomaţie a  

    Facultăţii de Studii Europene, Cluj-Napoca,  

    coordonat de domnul conferenţiar univ. dr.  

             Valentin Naumescu (din 2015). 



                                                                            

                                                                          Comunicare publică: am participat la şcoli de  

    vară de comunicare (Seminarul de comunicare 

    publică Ion Raţiu, Turda - 2010, 2011, ,,Tinerii  

    învaţă de la tineri’’ Staţiunea Muntele Băişorii  

    (2012), am obţinut titlul onorific de ambasador al  

    egalităţii de şanse între femei şi barbaţi din cadrul  

    campaniei “He for she” realizată de Agenţia  

    Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi  

    Bărbaţi (2017). 

 

Competenţe și aptitudini artistice                     Actorie: am activat la Atelierul de teatru Ion  

        Raţiu, Turda (2010-2013) şi la Teatrul Liber  

        Imago, Cluj-Napoca (2014). 

                                                                                   

Competenţe de comunicare                              Bune competenţe de comunicare dobândite prin  

                                                                          experienţa de promoter şi în timpul voluntariatului  

        la Fabrica de Timp Liber, Turda (din 2015),  

        inclusiv prin participarea la proiectul ”The duke of  

                                                                    Edinburgh's award”. 

 

Competenţe dobândite la locul de                    O bună cunoaştere a tehnicilor de vânzare, 

            muncă       capacitatea de a organiza evenimente, abilitatea de  

        scrie lucrări academice. 

 

Competenţe organizaţionale/                            Training: am activat ca trainer în cadrul 

manageriale                 proiectului „Tinerii învaţă de la tineri”, Staţiunea  

      Muntele Băişorii (2012). 

 

                                                                          Organizare de evenimente: am organizat diferite  

                                                                          evenimente în cadrul voluntariatelor (pentru copii,  



        pentru comunităţile defavorizate, etc.). Am  

        participat la scrierea şi implementarea proiectului  

        european – “Food democracy”, Turda (2012- 

        2013). Am participat la acţiuni de voluntariat  

           în cadrul proiectului multinaţional Comenius –  

        “Add Health to Life” (2012 - 2014). Am  

        organizat (inclusiv prin promovarea cu afişe, etc.)  

        „Marşul global pentru climă” (2015) din  

  Cluj-Napoca, aparţinând organizaţei  

  non-guvernamentale, Avvaz. Am participat la  

  organizarea conferinţei internaţionale „Master  

  students' international conference”. Am organizat  

  participarea unui institut cultural la zilele Clujului  

 (taraba de promovare, parada). 

 

 Competenţe informatice                        O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft  

        office word, Microsoft office acces, Microsoft  

        office exel, Photoshop, html, Power Point, SPSS,  

                                                                          JASP, NVIVO, etc. 

 

 


