
 

 
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Februarie 2012 

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIBIAN Aura-Celestina 

E-mail(uri)  
auracibian@gmail.com 

 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 08.02.1976 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
asistent universitar 

Experienţa profesională  

Perioada 2002 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea seminariilor de limbă franceză contemporană, cultură şi civilizaţie franceză, limbaj 
specializat, pentru grupe de studenţi filologi şi nefilologi 
Cercetare 
Activităţi în cadrul comunităţii universitare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia  
Str. Nicolae Iorga 11-13, Alba Iulia 
www.uab.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ public 

Educaţie şi formare  

Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Master „Tendinţe actuale în teoria limbajului” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba franceză. Limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 
 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română. Limba şi literatura franceză  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 
 

Perioada 1995-1998 
 



 

Calificarea / diploma obţinută Traducător economic engleză-franceză 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba engleză. Limba franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Postliceal „Phoenix” Cluj-Napoca 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
naţională 
 

Perioada 1998 
 

Calificarea / diploma obţinută D.A.L.F. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Cultural Francez din Cluj-Napoca 
 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

internaţională 

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma BAC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic, Cugir 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

naţională 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Colaborare în proiecte naţionale şi internaţionale. 
Membră în asociaţii. 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizatoare principală  de sesiuni ştiinţifice, cu participare naţională şi internaţională, Universitatea 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Redactare computerizată  
Predare asistată de calculator 

Informaţii suplimentare Referinţe suplimentare pot fi furnizate la cerere 
  

 

 

 

 

 


