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INFORMAŢII PERSONALE

Smaranda Boghean
Str. Electricienilor nr. 1bis, Bacau (România)
0754313325
smaranda.boghean@gmail.com
Skype smaranda.boghean
Sexul Feminin | Data naşterii 03/01/1997 | Naţionalitatea română

POZIŢIA

Student Senator Universitatea Babeș-Bolyai, circumscripția
Faculatea de Biologie și Geologie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015–Prezent
Facultatea de Biologie și Geologie, Universitate Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
Discipline principale studiate:
-Citologie celulara, Biologie celulara
-Botanică
-Zoologia nevertebratelor, Zoologia vertebratelor
-Biochimie, Biofizică
-Genetică, Genetică umană
-Histologia și anatomia plantelor, Histologia și anatomia omului
-Microbiologie
Competențe profesionale dobândite:
-Operarea cu noţiuni, concepte şi principii specifice domeniului
-Investigarea bazei moleculare şi celulare de organizare şi funcţionare a materiei vii
Competențe transversale dobândite:
-Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor
-Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare

2011–2015

Bacalaureat
Colegiul National "Ferdinand I", Bacau (România)
Competent generale:
-limba română, matematică, informatică, limba engleză, fizică, chimie

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
05/2017–Prezent

Coordonator Departement de Proiecte
Organizația studenților pentru Natură, Cluj-Napoca (România)
-scriere proiecte
-identificare linii de finanțare
-îndrumarea noilor recruți ce doresc să se dezvolte în a scrie un proiect

11/2015–Prezent

30/11/17

Voluntar activ
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Organizația Studenților pentru Natură, Cluj-Napoca (România)

2013–2014

Voluntar activ
Asociația Ingenious Drama, Bacău (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B1

SCRIERE

Discurs oral

B1

B1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

-bune abilități de comunicare dobândite în uram implicării ca voluntar activ în proiectele și activitățile
desfășurate de Asociația Ingenious Drama și Organizația Studenților pentru Natură
-bune abilități de lucru în echipă dobândite în ONG-urile menționate, având atât rol de organizator cât
și de coordonator de proiect
-bune abilități de lucru în echipă dobândit pe parcursul liceului și a facultății
-abilități de a rezolva corect, rapid și cu calm situații limită, dobândite în urma anilor de voluntariat

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-leadership, momentan coordonator și responsabil de departament
-bune competente de organizare dobândite în urma coordonării proiectele:
▪ "Zilele Facultății" 2016,
▪ GROW like a tree-Elemente de public speaking aplicate în biologie
-bune competente de organizare dobândite în urma implicării în proiectele ONG-urilor în care am
activat sau încă actvez:
▪ organizator a festivalului de teatru pentru tineret "I.D. Fest" 2014 Bacău
▪ responsabil decorațiuni pentru Concertului Caritabil de Colinde 2015
▪ organizator a Concertului Caritabil de Colinde 2015, 2016, 2017
▪ organizator a "Zilele Facultății"
▪ organizator Exchange-uri cu Iași și București 2016, 2017
▪ organizarea sau coordonarea unor activități de consolidare a echipei (team-building,
treasure-hunt)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-gândire analitică și obiectivă
-respectarea termenelor limită
-identificarea persoanelor cu potențial
-oferirea de feed-back
-lidership și lucru în echipă
-time management

30/11/17
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Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

30/11/17
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PLAN
MANAGERIAL
Boghean Smaranda-Oana
Student senator al Facultății de Biologie și Geologie

Obiective
• Facilitarea colaborării profesori-studenți
❖Realizarea de întâlniri periodice (cel puțin 2 pe semestru) cu studenții
reprezentanți în vederea discutării problemelor apărute la nivelul Facultății de
Biologie și Geologie

❖Participarea la sedințele din consiliul facultății în vederea înțelegerii
problemelor întâmplinate de profersori în raport cu studenții
❖Soluționarea problemelor identificate în cadrul întâlnirilor periodice

Obiective
• Informarea studenților cu privire la oportunitățile dedicate acestora
❖Informarea cu privire la concursul de proiecte pentru organizațiile studențești şi
echipele de studenți
❖Informarea cu privire la activitățiile și proiectele desfășurate în facultate
❖Informarea cu privire la activitățiile și proiectele din domeniul biologiei și
geologiei destinate studenților

Obiective
• Participarea la cel puțin 80-90% dintre ședințele senatului
• Diseminarea și transmiterea în randul studenților a infomațiilor discutate
la nivelul senatului
• Aducerea la cunoștiință a drepturilor și obligațiilor studenților din
Universitatea Babeș-Bolyai
• Familiarizarea studenților cu rolul CSUBB

Și totuși de
ce student
senator?

• Pentru că așa pot aduce măcar o mică
contribuție la îmbunătățirea sistemului în care
vor învățat generațiile viitoare
• Pentru că așa pot deveni vocea studenților
• Pentru că așa pot ieși din zona de confort și
soluționa cât mai multe probleme

• Pentru că așa pot face mai mult decât să
ascult în pauze nemulțumirile colegilor
• Pentru că așa pot reprezenta cei mai faini
studenți, studenții din Facultatea de Biologie
și Geologie

