Curriculum
vitae
Europass
Informaţii
personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(tăţi)
Data naşterii
Sex

CROITOR MIHAI-ALEXANDRU
Cluj-Napoca
mihai_croitor@yahoo.com, mihai.croitor@gmail.com
Română

16.04.1980
Masculin

Experienţa
profesională
Perioada Oct. 2012 - prezent
Funcţia sau lector, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
postul ocupat
Activităţi şi Activităţi didactice şi de cercetare
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii Cursuri și seminarii
sau sectorul de
activitate
Perioada 2010 – Oct. 2012
Funcţia sau Cadru didactic asociat, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
postul ocupat
Activităţi şi Activităţi didactice şi de cercetare
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
angajatorului

1

Tipul activităţii Cursuri (Relaţiile Internaţionale în perioada post Război Rece; Istoria Relaţiilor Internaţionale
sau sectorul de în sec. XX; Istoriografia studiului Relaţiilor Internaţionale; Sociologia Relaţiilor Internaţionale)
activitate
Perioada 2006-2009
Funcţia sau
postul ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate

Doctorand în cadrul Catedrei de Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale
Activităţi didactice şi de cercetare

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Seminarii (Istorie contemporană universală; Teorii ale Relaţiilor Internaţionale; Geopolitică)
şi cercetarea subiectului circumscris tematicii tezei de doctorat

Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Disciplinele
principale
studiate /
competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare

2006-2009
Doctor în relaţii internaţionale şi studii europene
România în sistemul relaţiilor internaţionale, sec.XIX-XX; Relaţii internaţionale
contemporane; Istoria economică şi socială a Europei Centrale şi de Est; Metodologia
cercetării istoriei moderne şi contemporane

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Nivelul în 6
clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută

2005-2006
Master în Istorie Contemporană şi Recentă

2

Disciplinele
principale
studiate /
competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Disciplinele
principale
studiate /
competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută
Disciplinele
principale
studiate /
competenţe
profesionale
dobândite

Ideologii politice ale secolului XX; Istorie şi politică în România comunistă şi postcomunistă; Regimuri politice în Europa Centrală şi de Est în sec.XX; Globalizare şi
management internaţional în sec.XX-XXI; Post-comunism şi tranziţie în lumea
contemporană; Politici sociale în România comunistă; Stat şi biserică în lumea contemporană

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

6

2001-2005
Licenţiat în istorie
Istoria partidelor şi doctrinelor politice în perioada contemporană; Istoria şi teoria relaţiilor
internaţionale; Institutţii politice şi relaţii internaţionale: Istoria diplomaţiei în sec.XX; Teoria
istoriei şi problemele istoriografiei contemporane

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

5

1994-1999
Bacalaureat
Pedagogie-Psihologie

3

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Nivelul în
clasificarea
naţională sau
internaţională
Limba(i)
maternă(e)

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Topliţa, Jud. Harghita

3

Română

Limba(i)
străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european
(*)

Citire

Vorbire
Participare la Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare
scrisă

Limba engleza

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba franceza

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi Dobândirea de capacităţi organizatorice prin administrarea cu succes, în calitate de director, a
aptitudini grantului CNCSIS, tip TD 408/2008 – România şi conflictul sovieto-chinez (1956-1971).
organizatorice
Competenţe şi
aptitudini tehnice

Competenţe privind realizarea tuturor aspectelor tehnice pe care le presupune implementarea
unui proiect ştiinţific, dobândite pe parcursul administrării în calitate de director a grantului
CNCSIS, tip TD 408/2008 – România şi conflictul sovieto-chinez (1956-1971)

Competenţe şi
abilităţi sociale

Abilităţi de comunicare, dobândite prin intermediul conferinţelor naţionale şi internaţionale,
precum şi prin intermediul activităţilor didactice desfăşurate în cadrul UBB. Capacitatea de a
lucra în echipă, dovedită pe parcursul desfăşurării granturilor CNCSIS, în cadrul cărora am
activat ca membru (Grant CNCSIS, tip A, tema 33, cod 1478/2007; Grant CNCSIS, tip

IDEI, cod 1647/2008)
Competenţe şi Competenţe avansate de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet Explorer
aptitudini de
utilizare a
calculatorului
Permis(e) de
conducere

Categoria B

4

Informaţii
suplimentare

Referinţe: prof. univ. dr. Vasile Vesa, vasile_vese@yahoo.com

PROIECTE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
-2008- 2009, director Grant TD, Cod CNCSIS 408/2008 (România şi conflictul sovietochinez, 1956-1971)
- 2007-2008, membru in Grant CNCSIS, tip A, tema 33, cod 1478/2007 (Restructurarea
elitelor în România comunistă. Locul şi rolul sistemului penitenciar în anii 1945-1964.
Cazul închisorilor din Transilvania: Sighet, Aiud, Gherla şi Fagăraş)
- 2009-2011 membru in Grant CNCSIS, tip IDEI, cod 1647/2008 (Receptarea
modernizării sistemului sanitar în România comunistă de către lumea rurală, 19481989) – jumătate de normă
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