
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Teodor Corina 

Adresă(e)   Aleea Carpați, nr.41, ap.5, 540296 Tîrgu Mureș, România 

Telefon(oane) 0741046434   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) corina.teodor@umfst.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) română 

  

Data naşterii 28.08.1967 

 
 

Sex feminin 
  

  
  

 
Experienţa profesională 

 

                                           Perioada 
                  Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
        Numele şi adresa angajatorului 

 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 
 

 
Din septembrie 2018 până în prezent 
Conferențiar universitar la UMFST Tg. Mureș 
Conform regulamentelor interne ale UMFST 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Tg. Mureș, 
str.Gheorghe Marinescu, nr. 38. 
 

Didactică și de cercetare 

 
 

  

Perioada Din septembrie 2011 până în ianuarie 2016. 

Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului de Istorie-Relații internaționale din cadrul Universității Petru 
Maior 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   Conform regulamentelor interne ale UPM 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș, str. Nicolae Iorga, nr.1. 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   organizatorică 

  

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
 

 

 

 

Apr.2009- sept.2011 

   

  Șefa catedrei de Istorie și Relații internaționale din cadrul Facultății de Științe și  Litere 

Conform regulamentelor interne ale UPM 

 
 Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.1 

organizatorică 
 

 

 

  1 iulie 2005- 15 martie 2009 

director 

 

decizionale, conform contractului de management încheiat cu Consiliul Județean Mureș 

   Biblioteca Județeană Mureș, Tîrgu Mureș, str. Enescu, nr.2 

cultural 
 

 

 

  1 martie 2005 –sept. 2018 

conferențiar universitar 
 
didactice și de cercetare 

    
 
  Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.1 

Didactică și de cercetare 
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Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 

1 oct. 1998-1 martie 2005 

 lector universitar 

didactice și de cercetare 

   Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.1 
Didactică și de cercetare 

 

 

 

din 1 oct.1998 până în prezent 

cercetător științific,gr. III, jumătate de normă 

specifice domeniului umanist de cercetare 

Institutul de cercetări socio-umane Gh.Șincai, Tîrgu Mureș, str. Papiu, nr.10 A. 

cercetare științifică 

 

 

   

1 sept.1992- 1 oct.1998 

cercetător științific 

specifice domeniului umanist de cercetare 

Institutul de cercetări socio-umane Gh.Șincai, Tîrgu Mureș, str. Bolyai, nr.17. 

cercetare științifică 

 

 

 

15 sept.1990- 1sept.1992 

profesoară 

didactice 

Liceul Pedagogic, Tîrgu Mureș, str. Papiu, nr.37. 

învățământ secundar 

 

 

 

1 apr.1990-15 sept.1990 

bibliotecară 

informare bibliografică 

Biblioteca Județeană Mureș, Tîrgu Mureș, str. Enescu, nr.2 

cultural 

 

 

 

 1 sept.1989-1 apr.1990 

profesoară 

didactice 

Școala gen.nr.11 și Școala gen.nr.19 Bacău 

învățământ secundar 

 
 
 
 
 

 
1994-2002 
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Calificarea / diploma obţinută Doctor în Istorie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Istoriografia ecleziastică română din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea și la 
începutul sec.XX- titlul tezei de doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Babeș Bolyai, Școala doctorală,  Cluj Napoca, România 

  
  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

1985-1989 

licențiat în Istorie-Filozofie 

conform planului de învățământ al specializării Istorie-Filozofie 

 

Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Istorie-Filozofie, Cluj Napoca 

 

 

 

 

1981-1985 

diploma de bacalaureat 

conform planului de învățământ al profilului învățător 

 

Liceul Pedagogic, Tîrgu Mureș, str. Papiu, nr.37. 

 

 

 

 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Limba(i) maternă(e) 

română 

 

 r 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba italiană  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 

O bună capacitate de comunicare 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membră  a Asociației istoricilor din Transilvania și Banat, a Societății Academice 
Gh.I.Brătianu; coordonatoarea cercului științific studențesc de istorie medievală și 
istoriografie. 
Președinta filialei Mureș a Societății de științe istorice din România. 
Președinta Asociației „Prietenii bibliotecii Mureș”. 

  

 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoștințe bune de operare pe calculator. 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Secretar științific al publicației Studia Universitatis Petru Maior, seria Historia, membră în 
colectivul de redacție al Anuarului Institutului de cercetări socio-umane Gh.Șincai al 
Academiei Române, membră în colegiul științific al publicației Libraria.  
Președinta Asociației culturale „Prietenii bibliotecii Mureș. 
Președinta Filialei Mureș a Societății de Științe Istorice din România. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
 


