Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Flavius-Mihai Miclăuș
Bogdan Petriceicu Hașdeu, Cluj-Napoca (România)
0721717092
miclausflavius@gmail.com
Sexul Masculin | Data naşterii 18/03/1995

POZIȚIA VIZATĂ

Studen reprezentant în Consiliul Facultății de Studii Europene pe circumscripția
MA și DRD

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
22/11/2016–30/06/2017

Student reprezentant în consiliul Facultății de Studii Europene, nivel licență,
Management și Administrație Europeană, linia română.

02/10/2017–Prezent

Student reprezentant de an în cadrul Facultății de Geografie, Cluj-Napoca.,
specializarea Planificare Teritorială

25/05/2017–Prezent

Cenzor
Societatea Studenților Europeniști

03/10/2014–Prezent

Voluntar în cadrul departamentului Financiar
Societatea Studenților Europeniști

2017
03/2015

Coordonator adjunct în cadrul proiectului Simularea Parlamentului European
Voluntar în cadrul RIUF Cluj-Napoca

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
02/10/2017–Prezent

Masterat-Management Performant
Faclutatea de Studii Europene, Cluj-Napoca

02/10/2015–Prezent

Planificare teritorială
Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca
Planificare teritorială

12/2017

Curs de formare - project management
Ministerul Tineretului și Sportului

15/2/18
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03/10/2014–30/06/2017

Management
Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca

2015

Program de training pe scriere de proiecte
Alianţa Naţională a Studenţilor din România

2010–2014
Colegiul Național Radu Negru, Făgăraș
Ștințe sociale

2013

Cursu online de management
Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

engleză
franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

C1

B2

B2

B2

A2

B2

A2

A2

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

Un bun discurs oral
Capacitatea de a aborda o varietate largă de subiecte de discuție

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Leadership dobândit prin gestionarea voluntarilor în diferite proiecte.
Un foarte bun time managemnt.
Capacitate de lucru în echipă foarte ridicată, dobândită prin implicarea în multiple proiecte.
Abilități organizatorice bine dezvoltate dobândite prin planificarea și implementarea de proiecte și
evenimente.
Bune abilități de coordonare a unei echipe, dobândite prin coordonarea unor echpie de voluntari în
diferite proiecte.

Competențele digitale

15/2/18

AUTOEVALUARE
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Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

O bună cunoaştere a pachetelor:
- Microsoft Office
- ArcGis şi ArcMap
- Photo Scape

Permis de conducere

AM, B1, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Participarea la multiple sesiuni ale Seminarului Hayek, seminar de educaţie
economică suţinut de prof. Conferenţiar Radu Nechita în perioada 2014-2015.
▪ Participant în cadrul proiectului Leadership Academy, organizat de OSUT ClujNapoca în luna mai 2015.
▪ Editor la broşura „Istoria Colegiului Naţional Radu Negru” , ISBN:978-973-014545-8
▪ Curs de formare profesională în gestiua resurselor materiale a unei firme,
organizat de SQD Romania.

15/2/18
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Proiect privid activitatea de reprezentarea a studenților din poziția
reprezentant pe circumscripția MA și DRD în Consiliul Facultății de
Studii Europene
Candidat: Flavius Mihai Miclăuș, student masterant în cadrul Facultății de Studii Europene.

Prin prezentul proiect îmi expun principalele obiective pe care doresc să le ating din postura de
reprezentant în Consiliul facultății.
Cosider că obiectivele prospuse sunt unele realiste și că sunt în conformitate cu cerințele postului
dar și cu nevoiele studenților. Obiectivele și activitățile pe care le propun sunt următoarele :



Încurajarea și susținerea studenților în acțiuni personale și de voluntariat în vederea
asimilării informațiilor însușite pe băncile facultății într-o metodă practică și performantă;



Realizare unor ședințe periodice cu reprezentanții de an ai specializărilor de la nivel de
masterat cu scopul de a idetifica nevoile studenților.



Realizarea unei adrese oficiale de mail a studentului senator



Creșterea locurilor de practică facilitate de facultate



Demararea procedurilor de a înscrie facultatea în programul celor de la Micorsoft prin care
toti studenții și profesorii să beneficieze de programul Office 365 licențiat, în mod gratuit.



Realizarea Ghidului Bobocului edția a doua, în parteneriat cu Societatea Studenților
Europeniști.



Crearea unui cadru prin care studenții să fie consultați în elaborarea planurilor de
învățământ în contextul în care studentul este beneficiarul direct al sistemului educațional
superior



Realizare unor parteneriate cu o serie de companii private și instituții care să acorde
programe de intership pentru studenții masteranzi.



Realizarea unui program de acordare de burse de către instituți și comapnii pentru studenți
doctoranzi.



Militarea pentru realizrea unor sesiuni de evaloare aticipate pentru studenții care pleacă
cu programe de tip work&travel



Modificarea sistemului de acordare a burselor prin eliminarea cererii pentru bursele de
merit și performanță, studenții eligibili conform regulamentului de acordare a burselor din
cadrul UBB, fiind direct înscriși pe listele preliminare de acordare a burselor.



„Un altfel de curs”, este un proiect prin care studenții și profesorii facultății se întâlnesc
într-un cadru informal cu scopul de a comunica și a relaționa, activitate în urma cărei
colaborarea dintre cadrele facultății și studenți va fi mult mai facilă.

Sunt ferm convins că obiectivele prezentate mai sus sunt în concordanță cu cererile și nevoile
studenților și că, prin implementarea acestora, procesul educațional din cadrul Facultății de Studii
Europene se va îmbunătății.

