
 
Pagina 1/4 - Curriculum vitae al  

lector univ. dr. Horea Ioana Claudia 
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Horea Ioana Claudia 

Adresă(e) România  

Telefon - 

E-mail(uri) ihorea@uoradea.ro 

Fax 0359816115 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii - 
  

Sex feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada din 2013 

Funcţia sau postul ocupat conf. univ. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predare disciplinele: Limba engleză pentru afaceri I, Limba engleză pentru afaceri II, Limbă 
străină pentru afaceri I.1 (engleză)Limbă străină pentru afaceri I.2 (engleză), Limbă străină 
pentru afaceri I.3 (engleză), Limbă străină pentru afaceri I.4 (engleză), Limbă străină I 
(engleză), Limbă străină II (engleză), Limbă străină III (engleză), Limbă străină IV (engleză), 
Comunicare în limba străină (engleză), Comunicare interculturală în limba engleză, 
Comunicare de afaceri în limba engleză, Corespondenţă comercială în limba engleză. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie, cercetare 

  

  

Perioada 2005-2013 

Funcţia sau postul ocupat lector univ. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predare disciplinele: Limba engleză, Limba engleză I, Limba engleză II, Limba engleză III, 
Limba engleză IV, Comunicare în limba engleză, Comunicare interculturală în limba engleză, 
Comunicare de afaceri în limba engleză, Corespondenţă comercială în limba engleză, 
Business English. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr.1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie, cercetare 

  

  

Perioada 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat asistent univ. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predare disciplinele: Limba engleză, Limba engleză I, Limba engleză II, Limba engleză III, 
Limba engleză IV, Corespondenţă comercială în limba engleză. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Universităţii nr.1 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie, cercetare 

  

  

Perioada 1996-2002 

Funcţia sau postul ocupat colaborator la Universitatea din Oradea (profesor titular în învăţământul preuniversitar la 
Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Oradea) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predare disciplina limba engleză la Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Textile-Pielărie, 
Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe Politice 
şi la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Oradea 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", Str. Onisifor Ghibu nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie, cercetare 

  

  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Finanţe – Bănci – Asigurări 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ masteral 

  

  

Perioada 2007-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Finanţe - Bănci 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ superior 

  

  

Perioada 2001-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

doctor în filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu (2001-2004) şi Universitatea din Oradea, Facultatea de 
Litere (2005-2007) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii doctorale 

  

  

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Administrarea Afacerilor Interne şi Internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ masteral 

  

  

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Literatura română în context universal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Oradea, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii postuniversitare de aprofundare 

  

  

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Engleză- Română 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Oradea, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ superior 

  

  

Perioada 1993-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postliceale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Grupul şcolar "Traian Vuia", Oradea, 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ postliceal 

  

  

Perioada 1990-1992 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat şi Diplomă de ajutor analist programator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul naţional "Emanuil Gojdu", Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ liceal – treapta a doua 

  

  

Perioada 1998-1990 

Calificarea / diploma obţinută - 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Matematică-Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul naţional "Emanuil Gojdu", Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

învăţământ liceal – treapta întâi 
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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 

Engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Germană  A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale comunicativitate, înţelegere, solicitudine 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

eficienţă în organizare, activităţi de tutoriat, activitate de responsabil coordonator pe facultate 
pentru învățământul la distanță, coordonare disciplină şi activitate didactică 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -  
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare calculator: SO Windows, Microsoft Office, Platforma e-learning,  
Navigare internet  

  

Competenţe şi aptitudini artistice literare 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe - 

 
 
Data: 30.03.2018            

 
Funcţia, titlul ştiinţific, numele, prenumele, semnătura: 

 
Conf. univ. dr. Horea Ioana Claudia 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

