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Nume / Prenume 

 
Iancu, Miruna Mădălina 

 
Adresă(e) 

 
Tîrgu Mureş, România 

                                             
 E-mail(uri) 

 
   miruna_trandafir@yahoo.com 

  

                                      
                                   Naţionalitate(-tăţi) 

 
   Română 

                                            
                                         Data naşterii 

 
   20.12.1984. 

 

  
                                                        Sex 

 
Feminin 

 

 

Perioada Octombrie 2017-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației (nivel 
licență și master), participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea de studii şi 
articole   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                    Cursuri şi seminarii conduse 
                                                      
                                                      
                                                     
 
                                                      
                                                    
 
 
 
                                                      
 
                                                      
 
                                                     Perioada 

     
Funcţia sau postul ocupat 

   
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
               Numele şi adresa angajatorului 

 

Învăţământ universitar 
 

 

   - Psihologie politică (furnizarea celor mai reprezentative aspecte necesare radiografiei fenomenelor 
politice precum şi investigarea mecanismelor psihologice care stau la baza acţiunilor şi 
comportamentelor în plan politic); 
   - Etică și integritate academică (furnizarea setului de cunoștințe și abilități pe marginea celor mai 
reprezentative aspecte ce stau la baza educației morale în sfera vieții și activității academice) - 
disciplină predată la nivel de master- Managementul resurselor umane, Asigurarea calității 
învățământului, Psihologie clinică și tehnici de intervenție prin consiliere și psihoterapie; 
   - Drept ( prezentarea conceptelor și noțiunilor juridice pentru economiști) -disciplină predată în cadrul 
Facultății de Științe Economice a Universității  ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș; 
   -Legislaţie în turism (corecta percepere a cadrului normativ general al turismului în România, 
prezentarea contextului mondial, respectiv european, precum și accentuarea rolului autorităţilor centrale 
române care îşi desfăşoară activitatea în turism)- disciplină predată în cadrul Facultății de Geografie a 
Universității ”Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș. 
  
     Februarie 2014 - Iulie 2016 
 
Cadru Didactic Asociat dr. 
 

Activităţi didactice, activităţi de îndrumare a lucrărilor de licenţă, activităţi de cercetare 
 
Facultatea de Ştiinţe şi Litere, Departamentul de Istorie şi Relaţii Internaţionale al Universităţii ”Petru-
Maior” din Tîrgu Mureş 
 

  

mailto:miruna_trandafir@yahoo.com
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         Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

             
                      Cursuri şi seminarii conduse 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Educaţie şi formare 

 
 
Învăţământ universitar 
 

   
 - Introducere în studii europene (genealogia şi evoluţia ideii de Europă şi a Uniunii Europene); 
   - Politici comune ale UE ( radiografia politicilor comunitare);  
   - Guvernanţa Uniunii Europene (studiul problematicii guvernanţei în contextul procesului de 
construcţie europeană); 
   - Guvernanţa multi-nivel în UE (evidenţierea celor mai reprezentative teorii ale integrării europene din 
perspectiva actorilor participanţi în cadrul procesului decizional); 
   - Managementul programelor şi finanţărilor UE ( scrierea de proiecte europene); 
   - Istoria relațiilor internaționale (cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea dinamicii relațiilor internaționale 
în mileniul III); 
 - Introducere în istoria universală a secolului XX (studiul principalelor procese, fenomene şi evenimente 
istorice specifice secolului XX); 
   -Instituţii şi organizaţii internaţionale (radiografia celor mai reprezentative organizaţii internaţionale cu  
impact major asupra sistemului internaţional actual); 
   -Organizaţii internaţionale şi promovarea păcii (evidenţierea dimensiunii de securitate a ordinii   
internaţionale post-Război Rece); 

 
 

  

Perioada Iulie 2014 - Decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută   Studii postdoctorale 
Bursă de cercetare postdoctorală finanţată prin intermediul Programului Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/159/1.5/S/133652. Tema proiectului de 
cercetare postdoctorală s-a intitulat: ,,Relaţiile româno-ruse ca imagine publică în perioada 
postcomunistă” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

  Imagine publică, relaţiile româno-ruse, actori politici, opinie publică, societate civilă, perioada postcomunistă 

Educaţie şi formare 
 

                                                 Perioada 
 
 

                 Calificarea / diploma obţinută 
              

 
Disciplinele principale studiate /  

     competenţe profesionale dobândite 
 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /     
furnizorului de formare 

   
 
  Octombrie 2009- Noiembrie 2013 
  Doctorat în domeniul Istorie 
 
   Doctor în Istorie, Magna Cum Laude 
  Teza de doctorat: Elită politică românească şi relaţiile României cu Rusia în perioada 1991-2007, 601 p. 

 
Condiţia contemporană a scrisului istoric; 
România în sistemul relaţiilor internaţionale sec. XIX-XX; 
Relaţii internaţionale contemporane; 

   Formarea şi mobilitatea elitelor în secolul al XVIII-XX. 
 
 
   Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
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                        Educaţie şi formare 

 
 
       Perioada 
 
 
 

                Calificarea / diploma obţinută 
 

 
Disciplinele principale studiate /  

     competenţe profesionale dobândite 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /       
furnizorului de formare 

 
 
 

       Educaţie şi formare 

 
     
                                                   Perioada 
 
 

            Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate /  
     competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /       
furnizorului de formare 

 
 

Educaţie şi formare 
    

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate /  
     competenţe profesionale dobândite 

   
 
 
    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /       
furnizorului de formare 

 

 
 

   
   Octombrie 2008-Iulie 2010 

Master în Programe şi Proiecte Europene 
 
 
  Master în Afaceri Europene şi Management de Programe 
 

Fonduri structurale; 
Mecanisme de decizii, teorii şi politici în UE; 
Identificarea surselor de finanţare şi designul proiectelor; 
Legislaţia programelor şi proiectelor europene. 
 
 
Facultatea de Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 
 
 
 
   
 
   
  Octombrie 2003-Iulie 2007 
  Licenţă în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 
 
   
   Licenţiat în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 
 
   
  Ideea europenă; 
  Istoria Europei; 
  Construcţie europeană; 
  Teoria Relaţiilor Internaţionale; 
  Analiza Relaţiilor Internaţionale. 
 
 
   Facultatea de Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, Universitatea ”Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
 
 
 
 
 
  Septembrie 1999- Iunie 2003 
 
  Diplomă bacalaureat, absolvirea liceului, profil: uman, filologie bilingv franceză  
 
 
   Limba şi literatura franceză; 
   Istoria Franţei; 
   Limba şi literatura română; 
   Limba engleză; 
   Istorie. 
 

Colegiul Naţional ”Alexandru Papiu Ilarian”, Tîrgu Mureş 
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
  Competenţe pedagogice, spirit organizatoric şi analitic, activităţi de cercetare  
 
 
 

  

Limba(i) maternă(e)    Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză, Rusă 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză    
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Franceză   
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

Rusă  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Competenţe pedagogice (Certificat Modul Pedagogic I, Certificat Modul Pedagogic II); 
- Capacitatea de a lucra eficient în echipă (dispun de experienţa muncii în echipă încă din perioada 
facultăţii, când am participat la activităţile presupuse de proiectele practice derulate în cadrul 
facultăţii); 
- Capacitate de adaptare la un mediu social complex, caracterizat de multiculturalitate; 
-Seriozitate, devotament, consecvenţă. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Inițiator și coordonator în anul 2018 al programului de studii universitare de licență ”Poliție locală” -
Facultatea de Științe Administrative, Universitatea Dimitrie Cantemir din Tîrgu Mureș; 

- Organizator al Conferinței Naționale ,,Sub semnul Centenarului Marii Uniri. Reflexii transdisciplinare 

la ceas aniversar”, 26-27 noiembrie 2018, Universitatea ,,Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș în 
parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție prin Serviciul Județean Anticorupție Mureș (S.J.A.); 
-Organizator al Workshopului ,,Aspecte de etică și integritate sub semnul dezbaterii interdisciplinare”- 
25 iunie 2018, Universitatea ,,Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș în parteneriat cu Direcția Generală 
Anticorupție prin Serviciul Județean Anticorupție Mureș (S.J.A.); 
-Organizator al Conferinței Internaționale ,,Centenarul unirii Basarabiei cu România. Periplu 
istoriografic, valențe actuale, dimensiuni viitoare”-19 martie 2018, Universitatea ,,Dimitrie Cantemir”, 
Tîrgu Mureș-. 
  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-Utilizator experimentat al Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Internet, Outlook. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice -Pasionată de lectură, literatură, poezie, arte plastice, muzică şi balet. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Participarea în data de 25.12.2015. la emisiunea televizată ,,Obiectiv internaţional” pentru a dezbate  
subiectul intitulat: ,,Evoluţia relaţiilor româno-ruse după anul 1990”. Emisiunea poate fi accesată 
online la următoarea adresă: https://www.youtube.com/watch?v=eVIRM86McS0  
Efectuarea stagiului de practică în perioada iulie 2009-octombrie 2009 în cadrul firmei de consultanţă 
pe programe europene post-aderare SC Structural Adviser SRL (str. Câmpul Pâinii, nr.20, Cluj-
Napoca). Activităţi desfăşurate au constat în: 
- scrierea de proiecte, respectiv, familiarizarea cu toate etapele care trebuie parcurse în vederea 
completării unei cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor europene; 

   - identificarea ideilor de proiecte fezabile şi relevante din perspectiva priorităţilor şi obiectivelor programului, în       
vederea realizării de portofolii de proiecte, care sunt ulterior aprofundate; 

   - întîlnirea cu solicitanţii fondurilor nerambursabile, semnarea contractelor;  

   - activităţile de îndosariere şi depunerea efectivă a proiectelor. 

   Efecturarea unui training în anul 2003 în cadrul Institutului Român pentru Pace-PATRIR- Cluj-Napoca- centru de 
formare specializat pe probleme sociale şi globale (apărarea drepturilor omului, menţinerea păcii, protecţia 
mediului). 

 
  

                     Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVIRM86McS0

