Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

POP IULIA MANUELA
Str. Avram Iancu, nr.13, bloc M2, ap.19, Zalău, Sălaj, Romania
Mobil: 0745801543
iuliampop@gmail.com
Română
12.11.1992
Feminin

Locul de muncă vizat / Vicepreşedinte Educaţional al Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti
Domeniul ocupaţional din România
Experienţa profesională

2014 – prezent
Funcţia : Reprezentant în Consiliul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei
Reprezentarea studenţilor din Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
în cadrul Consiliului Facultăţii
Supervizor principal : Comănescu Andrei
2013 – 2014 – ANOSR
Funcţia : Comisar în Comisia Educaţională a Alianţei Naţionale a
Organizaţiilor Studenţeşti din România
Realizarea de studii şi cercetări în domeniul educaţional, realizarea de poziţii
ANOSR, monitorizarea evenimentelor cu caracter educaţional, participarea la
evenimente relevante şi oferirea consultanţei privind drepturile şi obligaţiile
studenţilor.
Supervizor principal : Popescu Cristi
2013 – 2014 - ASPR
Vicepreşedinte / Coordonator Departament Educaţional
Colaborarea cu alte organizaţii studenţeşti, organizarea a diferite activităţi pe parte
de reprezentare studenţească, supervizarea proiectelor
Preşedinte : Suceveanu Delia
2013 martie – 2013 august – ANOSR
Funcţia : Comisar în Comisia de Implementare Proiecte a Alianţei Naţionale a
Organizaţiilor Studenţeşti din România
Identificarea de linii de finanţare pentru ANOSR şi organizaţiile membre, scrierea şi
managementul proiectelor, organizarea de evenimente şi oferirea de consultanţă în
acest sens.
Supervizor principal : Gillich Edwald
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2012 – 2013 COGNOSIS
Funcţia: Consilier Local pe Dezvoltare Organizaţională
Dezvoltarea organizaţională a mai multor asociaţii studenţeşti din România
Supervizor principal: Lupan Ioana
2011- 2013 – Asociaţia Studenţilor Psihologi din România – ASPR
Funcţia: Membru al Departamentului Educaţional
Organizarea a diferite activitaţi pe reprezentare studenţească , participarea la
traininguri şi workshopuri
Preşedinte: Suceveanu Delia / Cardos Roxana
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Voluntariat & ONG

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

2012 – 2014 – Modul Pedagogic
2011 – 2014 – Facultatea de Istorie şi Filosofie Cluj Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Cluj-Napoca
2007 – 2011 – Colegiul Naţional Silvania, Zalău
1999 – 2007 – Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău
Diploma de Licenta
Diplomă de Bacalaureat
Certificat de Promovare a Liceului
Certificat de Promovare a Testelor Nationale

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Atestat de competenta lingvistica
Competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română – utilizator
experimentat
Competenţă lingvistică în limba engleză
Competenţă digitală – utilizator experimentat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Babeş-Bolyai – Facultatea de Istorie şi Filosofie
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Colegiul Naţional Silvania, Zalău
Liceul Sportiv „Avram Iancu”, Zalău

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba română

Limba engleză / Limba franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba engleza
Limba franceza

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

C1 Nivel avansat C1 Nivel avansat C1 Nivel avansat C1 Nivel avansat
B2

Utilizator
mediu

B2

Utilizator
mediu

B2

Utilizator
mediu

B1

Utilizator
incepator

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Exprimare scrisă
C
Nivel avansat
1
B
2

Utilizator
mediu

Competenţe şi abilităţi sociale

Sunt o persoană intreprinzătoare şi mă consider a avea abilităţi de comunicare
destul de bine conturate mai ales din punctul de vedere al sociabilităţii,
pragmatismului si asertivităţii mele. Sunt o fire muncitoare, perfecţionistă chiar –
libertatea în exprimare şi abilitatea de a susţine orice idee ferma fara trac.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Prezint spirit de echipă şi calităţi de lider, deţin o abilitate naturală de a-mi organiza
timpul şi de a-mi stabili priorităţiile, interrelaţionare şi de conducere, fiind capabilă
să iau decizii rapide pe baza unor analize făcute anterior.

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Informaţii suplimentare

Utilizare a majoritatea softurilor din sistemul de operare Windows XP si 7;
Atestat de competenţe profesionale – competenţe de operare pe calculator şi
competenţe de nivel mediu de programare
Certificat de competenţe digitale – utilizator experimentat

Am participat la traininguri pe leadership, time management, reprezentare,
comunicare, am făcut parte din echipa de organizare a Zilelor Facultăţii de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, am făcut parte din proiectul Mobilităţi
COGNOSIS- 2012/2013 ( proiect care presupune un schimb de experienţă între
studentii din cadrul facultăţilor de psihologie din tara), am organizat Infodesk pe
reprezentare, am redactat două ediţii EDU News – articol care aparea in facultate cu
diferite teme de interes pentru studenti, coordonez departamentul Educational din
ASPR, am organizat şi participat la strângerea de semnături pentru recunoaşterea
ASPR-ului ca reprezentant nominal al studenţilor din Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei în mod oficial, am făcut partea din echipa proiectului EDU
Blitz – două ediţii – 2012/2013 ( proiect care presupune prezentarea studentţilor
ideea de reprezentare studenţească), am participat la organizarea proiectului Infostud
COGNOSIS – două ediţii - 2012/2013 – proiect bazat pe informarea studenţiilor, am
coordonat ediţia din 2012 a Balui Bobocilor de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe
ale Educaţiei , am facut parte din echipa „ANA” pe parte de ASPR, am organizat
acţiuni pe Campania de Toamnă ANOSR – 6 %, am participat la acţiuni de
promovare a Statutului Studentului (masă rotundă cu studenţii, infosdesck în
facultate), am participat la AG ANOSR din martie 2013, am participat şi am făcut
parte din echipa de organizare a Galei Profesorului Bologna 2013, am participat la
Trainingul Regional de Reprezentare, am participat la Forumul Organizaţiilor
Studenţeşti din România 2013, am activat în Comisia Educaţională a ANOSR unde
am propus diferite amendamente în legătură cu diferite regulamente şi Legea
Educaţiei Naţionale
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