Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Ioan Gabriel Borșan

Adresă

Strada Iacob Mureșianu, nr. 1, 517670, Sâncel (România)

Telefon

(+40)766362522

E-mail

borsan.i.gabi@gmail.com

Data naşterii

13.10.1997

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2016 – prezent

Universitatea “Babeș –Bolyai”, Facultatea de Matematică și
Informatică, Secția Informatică, Cluj-Napoca (România)
Competențe generale:
- Programare orientată obiect
- Structuri de date şi algoritmi
- Reţele de calculatoare
- Programare logică şi funcţională
- Baze de date

2012 – 2016

Colegiul Național "Inochentie Micu Clain", Blaj (România)
Competențe generale:
- Informatică
- Matematică
- Limba engleză
- Fizică

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
2017 – prezent

Manager al Departamentului de Relaţii Externe
Societatea HERMES - Organizația studenților de la Facultatea de
Matematică și Informatică, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

2016 – 2017

Membru Voluntar
Societatea HERMES

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Competențe tehnice

-

-

cunoştințe de bază legate de programare, limbajele:
Java, C#, Python, C++, C, Pascal, Prolog, Clisp, limbaj
de asamblare
pe parcursul semestrului voi studia de asemenea şi
programare web

Competențe digitale

-

în urma evaluării competențelor digitale în cadrul
exmenului de bacalaureat am obținut nivelul
experimentat

Limbi străine cunoscute

-

engleză, germană
rezultatele evaluării competențelor lingvistice în limba
engleză în cadrul exmenului de bacalaureat:
Proba scrisă
Producere
Inţelegere
de mesaje
B2
B2

Proba de
inţelegere a
textului
B2

Proba orală
Producere
Interacţiune
de mesaje
B2
B2

Competenţe de
comunicare

-

bune abilități de comunicare dobândite în urma
experienței ca voluntar în diferite activitați și în urma
implicării în realizarea de scurt metraje sau piese de
teatru

Alte competențe

-

capacitate și dorință de invățare, în special în
domeniul IT și în domeniul științelor exacte
gândire logico - matematică foarte bună: participări și
premii la olimpiade și concursuri județene sau
naționale în perioada gimnaziului și liceului

-

Plan Managerial
Pentru candidatura la funcția de
Reprezentant pentru specializarea Informatică linia Română
în cadrul consiliului Facultății de Matematică si Informatică

Prezentul plan managerial are la bază precizările din Statutul Studentului din Universitatea
Babeș Bolyai și este elaborat în conformitate cu responsabilitățile pe care orice student
reprezentant de specializare trebuie să le aibă.
Am ales să candidez pentru funcția de reprezentant de specializare datorită determinării mele
de a ajuta studenţii din cadrul facultăţii, de a le susţine cauzele şi de a-i îndruma spre reuşită
şcolară.
Voi prezenta câteva dintre ideile pe care doresc să le pun în practică:
 Participarea activă în cadrul ședințelor Consiliului Facultății, prioritizarea problemelor
întâmpinate și prezentarea celor mai importante aspecte în Consiliul Studenților din
Universitate.
 Participarea activă la ședințele și activitățile Consiliului Studenților din Universitate.
 Sporirea vizibilității Consiliului Studenților respectiv modurilor de alegere și deciziile
acestuia.
 Ajutarea studenţilor din anul I şi familiarizarea lor cu mediul universitar.
 Comunicarea cu studenţii şi expunerea problemelor acestora.
 Îmbunătățirea programului de consultații şi promovarea lui în rândul studenţilor.
 Îmbunătățirea relațiilor dintre studenţi şi profesori şi soluţionarea problemelor legate de
comunicare dintre aceştia pentru a nu afecta performanţa şcolară.
Consider că punând în pratică ideile de mai sus, dar şi altele care probabil o să apară odată
ajuns în cadrul consiliului Facultății de Matematică si Informatică, o să ajut la menţinerea
prestigiului facultăţii, precum şi la soluţionarea optimă a situaţiilor dificile întâmpinate de
studenţi.

Borşan Ioan Gabriel

