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INFORMAŢII PERSONALE

Coralia Adina Mureşan
Str.Aleea Zefirului nr.2 bl.H sc.C ap.59, 405200 Dej (România)
+40746413618

POZIŢIA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
10/2016–Prezent

coraliamuresan@yahoo.ro

Reprezentant ONG

Voluntar
EGEA Cluj-Napoca ; Membru al Departamentului ştiinţific EGEA Cluj-Napoca , secretar
general EGEA Cluj-Napoca
Organizare de evenimente studenţeşti,proiecte,schimburi de experienţă
Implicarea în activităţile organizate de către Facultatea de Geografie,UBB Cluj-Napoca
Participarea la workshop ArcGIS Pro, ESRI Varşovia :,,Work from any device,anywhere,at any
time with ArcGIS Platform’’
Participarea la workshop : ,,How to give back an area to a community and integrate it into a
downtown?’’

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Nivel Licenţăsecţia Hidrologie şi
Meteorologie

10/2016–Prezent
Facultatea de Geografie Cluj-Napoca,Universitatea Babeş-Bolyai,
Specializarea: Hidrologie si Meteorologie, anul 2
Competenţe generale:
Limnologie
Climatologie Generala
Hidrometrie şi Hidrogeologie
Meteorologie Generală şi Meteorologie Sinoptică
Statistică şi GIS 10.2
Chimia mediului hidroatmosferic
09/2012–05/2016

Diploma Bacalaureat
Colegiul Naţional Andrei Mureşanu, Dej (România)
Competenţe generale:
Limba şi literatura română
Limba şi literatura engleză
Istorie
Geografie

COMPETENŢE PERSONALE

Profil
uman,englezăbilingv

Limba(i) maternă(e)

1/6/17

română
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Alte limbi străine cunoscute
ÎNELEGERE

Engleză

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B1

B2

B2

B2

Atestat de competenta lingvistica
Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator
experimentatș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare
bune abilităţi de comunicare dobândite în urma activităţilor desfăşurate în cadrul liceului unde
am studiat
bune abilităţi de interacţiune şi muncă în echipă dobândite în urma activităţilor întreprinse în
cadrul organizaţiei EGEA Cluj-Napoca
Competenţe
organizaţionale/manageriale

bune abilităţi de conducere a unei echipe,dobândite ca jucător de volei în cadrul echipei CSS
Unirea Dej

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Utilizator
independent
Competenţă digitală

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementarUtilizator elementarUtilizator elementarUtilizator elementar

Competenele digitale - Grilă de auto-evaluar
e

Atestat de competente digitale

o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point)
cunoştinţe în folosirea GIS 10.2

Plan Managerial

-Candidat pentru poziţia de student membru în Consiliul Facultăţii de
Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai – reprezentant ONG

Mă numesc Coralia Adina Mureșan, sunt studentă al Universităţii BabeşBolyai, la Facultatea de Geografie, nivel licență, specializarea HidrologieMeteorologie , în anul 2 şi doresc să candidez pentru poziţia de studentă
membru în Consiliul Facultăţii de Geografie.
Sunt membră activă în organizaţia studenţească din cadrul Facultăţii de
Geografie încă din anul 1, iar activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei, m-au
determinat să candidez în anul urmator pentru postul de Secretar General, post
în care am fost aleasă, îmi oferă încredere că sunt potrivită pentru mandatul pe
poziția de student membru al consiliului.
Sunt o persoană deschisă, energică, cooperantă, dar totodată şi
perfecţionistă. Făcând parte dintr-o organizaţie studenţească şi având o funcţie
de conducere în cadrul acesteia, mi-am dezvoltat abilităţile de organizare şi
coordonare.
Unul dintre obiectivele pe care doresc să le îndeplinesc în calitate de
consilier este prioritizarea problemelor studenților și menținerea unei bune
cooperări între studenți și cadrele didactice.
Îmi propun să încurajez voluntariatul în activităţile şcolare şi extraşcolare
în cadrul facultăţii şi nu numai, prin crearea de evenimente şi realizarea de
traininguri pentru facilizarea şi dezvoltarea abilităţilor pentru munca în echipă.
De asemenea imi doresc să încurajez cât mai mult schimburile de
experiență internațională cu alte facultăți de profil din Europa.
În cadrul consiliului doresc să particip activ la îmbunătățirea continuă a
situației comunății studențești și a sistemului educațional.
Totodata, vreau sa contribui la respectarea drepturilor și intereselor
studenților în cadrul facultății.
Vă mulţumesc,

