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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

din octombrie 2020 Facultatea de Litere (UBB) – DLMA 
Cadru didactic asociat  
Predarea cursurilor practice de traducere, studii culturale, media, tipologii textuale, exprimare 
scrisă și orală 
Pregătirea materialelor, activitatea didactică, evaluarea studenților.  
 

din septembrie 2020  
 
 
 

din octombrie 2019  

Școala gimnazială-Someșul Rece, Liceul teoretic „Gelu Voievod” din Gilău  
Profesor de limba italiană la clasele V-VIII 
pregătirea materialelor, activitatea didactică, evaluarea elevilor.  
 
FSEGA (UBB, secția ID)  
Cadru didactic asociat  
predarea cursurilor de limba italiană. 
  

octombrie 2018 - septembrie 2021 Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” (Cluj-Napoca)  
Cadru didactic asociat  
predarea cursurilor de limba italiană.  
 

din  septembrie  2016   
 
Liceul teoretic „Mihai Eminescu” din Cluj-Napoca 
Profesor de limba italiană la clasele IX-XII 
pregătirea materialelor, activitatea didactică, evaluarea elevilor.  
 

februarie 2015 - iunie 2016   
 
Facultatea de Litere (UBB) – DLMA 
Cadru didactic asociat  
Predarea cursurilor practice de traducere 
Pregătirea materialelor, activitatea didactică, evaluarea studenților.  
 

din octombrie 2012 Facultatea de Litere (UBB) - DLSS  
Cadru didactic asociat  
Cursuri de limba italiană L2 
predare, examinarea studenților, crearea subiectelor de examen,  
crearea testelor de competență lingvistică.  
 

octombrie 2012 - septembrie 2020 

 

 

 

martie 2013 - aprilie 2013 

 

Centrul Alpha (UBB) 
Asistent colaborator 
examinare şi evaluare la testarea ALPHA, cursuri de limba italiană,   
pregătirea programei generale pentru predarea cursurilor de limba italiană 
 
IFES (Institutul de Formare Economică şi Socială Cluj-Napoca) 
Lector limba italiana nivel A1 în Proiectul CORE (Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în regiunile 
Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest)  
predarea cursurilor, examinarea cursanților, crearea subiectelor de evaluare.  

 

ianuarie 2012 - octombrie 2012 

 
Taxback.com (Cluj-Napoca) 
Sales agent  
Agent vânzări pentru clienții de limba italiană 
traducător engleză-italiană 

februarie 2013 - octombrie 2016 Centrul Cultural Italian (Cluj-Napoca) 
Lector pentru cursuri de limba italiană nivel A1, A2, B1 
predarea cursurilor, examinarea cursanților, crearea subiectelor de examen.  

 

ianuarie 2010 - ianuarie 2012 

 
ReCollection SRL şi Recus SPA (Cluj-Napoca) 
recuperare credite de la clienți italieni, prin convorbire telefonică  
 
 
 
 
 
 



EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

  

 

aprilie 2020 

 

 

octombrie 2019-iunie 2021 

 

 

ianuarie 2019 

 

 

iulie 2018 

  

octombrie 2017 

 

septembrie 2017 

 

martie 2016 

 

iulie 2015 - iulie 2020 

Diploma de doctor în filologie (UBB Cluj-Napoca) 
Teza: Intertextul biblic în opera lui Francesco Petrarca 
 
Diplomă de absolvire 
Cursul de formare „Accompagnatori spirituali”, Universitatea Pontificală Gregoriana, 
Roma 
 
Curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază și defibrilare externă 
automată cu durata de 12 ore (Crucea Roșie Română)  
 
Definitivat în învățământul preuniversitar 
 
Seminar de formare: Dalla teoria alla pratica: esempi di video e di film per 
apprendere lingua e cultura italiana – Istituto Italiano di Cultura - București 
 
Curs de formare: Strategii ale învățării experiențiale – Fundația „Noi Orizonturi”  
 
Curs de formare: Literatura italiană contemporană – Institutul italian de cultură în 
colaborare cu UBB-Departamentul de limbi romanice  

 

Curs anual cu durata de o săptămână pe teme biblice cu prof. Pino di Luccio de la PFTIM-Napoli 

 

ianuarie 2015  

 
Diplomă de „Formator” 
Curs de formare „Formator” – UBB  

  

 octombrie 2010 -  iunie 2012 Diplomă de master  
Comunicare Multilingvă și Multiculturală 

 

Facultatea de Litere UBB Cluj-Napoca 

mai 2010  Autorizație de Traducător și interpret pentru limbile italiană și engleză 
Ministerul de Justiție  
 

 

octombrie 1998 - iunie 2002  Diplomă de licență  

Specializarea limbi și literaturi străine (italiană și engleză)  
 

Facultatea de Litere UBB Cluj-Napoca  

 
 

PROIECTELE DE CERCETARE-
DEZVOLTARE   

  

2022 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

2015 

 

 

 

Revista online „Orizonturi Culturale italo-române” 
Proiect de traducere 
Coordonarea studenților traducători  
http://www.orizonturiculturale.ro/ro_intalniri_Claudia-Boscolo-interviu.html 
Fără finanțare  
 
Proiectul transnațional Erasmus+ „Prorure”  
pentru dezvoltarea rurală a Europei  
Membru  
Finanțare – Erasmus+ 
 
SIESC – European Federation of Christian Teachers  
Întâlnirea europeană la Cluj-Napoca  
Organizator  
Finanțare – Renovabis  
 
 



  

 

PREMII   

2012 

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea de comunicări științifice ale studenților UBB  

Premiul I  
Oase de sepie în apele limbii române – poemul montalian în traduceri românești 

 

Sesiunea de comunicări științifice ale studenților UBB  

Premiul I  

Intertestualità cristiane nella Prima Sepolcrale di Giacomo Leopardi.  

.  
 
 
 


