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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Şooş Amelia-Maria 
Adresă(e) Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane)  Mobil: +40 745694452 
Fax(uri) - 

E-mail(uri) soosamalia@yahoo.com, roselein@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 29.11.1982 
  

Sex Feminin 
  

Funcția Colaborator extern (în regim plata cu ora)  
  

 

Experienţa profesională  
 A 

Perioada A. 
I. 01.10.2018 - prezent 
II.  25 octombrie 2017 - prezent  
III. decembrie 2016 – 30 septembrie 2017 
IV.10 octombrie 2013 – 1 octombrie 2016 
V. 1 februarie 2012 –  1 octombrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat I.  Asistent de cercetare 
II. Asistent de cercetare 
III. Tehnician grant 
IV. Asistent de cercetare 
V. Tehnician grant 

Activităţi şi responsabilităţi principale   I. Responsabilități și activități organizatorice (colocvii, conferințe), administrative (tot ce ține de 
implementarea și derularea proiectului în cadrul UBB, organizarea mobilităților din cadrul echipei, 
achiziții, întocmirea de rapoarte financiare spre UBB și UEFISCDI) și de cercetare în cadrul proiectului 
PCCF cu titlul “RISE: Naşterea elitei intelectuale în Europa Centrală. Formarea profesorilor la 
Universitatea din Viena (1389-1450)”  
 II. Activitate administrativă și de cercetare în cadrul proiectului IDEI cu titlul “Gemenii în dezbaterile 
medicale, filosofice si teologice din Antichitatea târzie până în Evul Mediu”.  
  III. Activități administrative, activități-suport pentru cercetarea în cadrul proiectului Tinere Echipe cu 
titlul “Coruptibil şi incoruptibil în discursul filosofic şi literar grecesc: noi perspective”.  

IV. Activitati de organizare (colocvii, conferinte), administrative și de cercetare în cadrul proiectului 
IDEI cu titlul „Raportul între filosofie şi teologie în comentariile cisterciene de Sentinţe. Impactul 
cistercienilor asupra universităţii în secolul 14”, traducere texte de specialitate. 
V. Activităţi de organizare (colocvii, conferinte), de administrare financiară în cadrul proiectului IDEI cu 
titlul „Doctrines, ideas, manuscripts. New research tools for the study of the reception of Liber de 
causis in the western medieval philosophy (XIII-XVth c.)”, traducere texte de specialitate. 
 

Numele şi adresa angajatorului I, II, III, IV, V: Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, str. Kogălniceanu nr. 1, 
Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, educaţie, management proiecte 
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Perioada B. 
01.11.2009 – prezent (activitate voluntară) 

Funcţia sau postul ocupat Membru în comitetul directorial al Asociaţiei „Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania”, 
secretar al asociaţiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de organizare (colocvii, conferinţe, workshop-uri, etc.), scriere de proiecte şi management de 
proiecte  

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia „Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania”, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 116, 
400604 Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, educaţie, filosofie, management proiecte 
 

Perioada 
   
C. 
  2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Redactor al revistei de filosofie Többlet 

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea revistei de filosofie Többlet, corectura materialelor, traducere de texte 

Numele şi adresa angajatorului Asociaţia „Societatea Filosofică Maghiară din Transilvania”, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 116, 
400604 Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Redactare, editare texte, traduceri de specialitate 
 

Perioada 
 
D. 
2007-2012   

Funcţia sau postul ocupat Secretar şi traducător de articole în cadrul proiectului de traducere a „Vocabulaire Europeen des 
Philosophies -  Vocabularul European al Filosofiilor”, din limba franceză în limba română; ediție 
apărută la Editura Polirom, 2020. Coordonatorii traducerii: Anca Vasiliu şi Alexander Baumgarten. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizare traduceri, distribuţie materiale către traducători, traducere de articole din limba franceză în 
limba română  

Numele şi adresa angajatorului UBB Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi 
Românească 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Traducere şi editare de texte 
 

Perioada 
 
E. 
01.10.2007-07.05.2011 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand bursier şi seminarist 
Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare, Predare: seminarii, participare la conferinţe, publicare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi 
Medievale (Actualmente Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească), str. Kogălniceanu 
nr. 1, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 
 

Perioada 
 
F. 
2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator extern (în regim de plata cu ora) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare: cursuri şi seminarii, evaluare studenţi 

2011 –2012: curs şi seminar: Istoricitatea gândirii greceşti 
2013-2020: curs şi seminar: Augustinism clasic și medieval 
2012: curs şi seminar: Religiile lumii clasice 
2018-2020: curs și seminar: Istoria Filosofiei Antice, în limba maghiară  
2018-2020: curs și seminar: Istoria Filosofiei Medievale, în limba maghiară 
2020: Dante, tradiția filosofico-literară 

Numele şi adresa angajatorului -  Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Filosofie 
Premodernă şi Românească/ Departamentul de Filosofie în Limba Maghiară, str. Kogălniceanu nr. 1, 
Cluj-Napoca 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, activităţi didactice şi pedagogice 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007-2011 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în filosofie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria filosofiei, Filosofie politică, Idealism clasic german 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istoria 
Filosofiei Antice şi Medievale, Şcoala doctorală de Filosofie Politică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2006-2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Etică, filosofie politică, filosofia culturii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Filosofie, 
Masterat: Filosofii ale comunicării şi interculturalităţii, linia de studiu: maghiară 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2005-2006:   
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filosofia culturii, istoria teatrului, filmologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru şi Televiziune, Masterat: Filosofia 
culturii şi artele spectacolului, Linia de studiu: română. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2002-2006:   
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria filosofiei, etică, ontologie, estetică, fenomenologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Secţia Filosofie, linia de 
studiu: maghiară. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2001-2005 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genuri jurnalistice, filmologie, limba franceză, limba italiană  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, secţia 
Jurnalism, linia de studiu: română. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1997-2001 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Literatură română şi maghiară, franceză, germană, filosofie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic “Mikes Kelemen”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

- Capacitate de autoformare și adaptare la diferite medii multiculturale 
- Capacitate de mediere  
- Afinități/înclinații artistice (poezie, uneori cronică de carte, în timpul liber desen și pictură la nivel 

experimental).  
 

 
  

Limba(i) maternă(e) Maghiară 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, engleză, italiană 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 utilizator 
independent B2 utilizator 

independent B2 utilizator 
independent B2 utilizator 

independent B2 utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 utilizator 
independent B1 utilizator 

independent B1 utilizator 
independent B1 utilizator 

independent B1  utilizator 
independent 

Limba italiană  B2 utilizator 
independent B2 utilizator 

independent B2 utilizator 
independent B2 utilizator 

independent B2 utilizator 
independent 

            
 
 
 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  -Spirit de echipă, dobândit în urma experienţelor de la cursuri/ seminarii cu studenţii și munca în 
granturi de cercetare  
 -capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândită în urma studiilor în diferite limbi şi în cadrul 
diferitelor facultăţi 
 - capacitate de comunicare profesională, dobândită în urma experienţei didactice  
 - capacitate de comunicare instituțională și mediatică, dobândită în urma experienței ca secretar al 
„Societăţii Filosofice Maghiare din Transilvania”, precum şi în urma activităţilor administrative și 
manageriale în cadrul proiectelor de cercetare  
 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Spirit organizatoric 
-experienţe legate de managementul proiectelor  

 
 
 
 
 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Scrisul –  publicare de poezie şi de critică de artă (film, teatru, literatură): competenţă dobândită în 
parte la universitate, în parte în timpul liber (Am publicat în reviste ca: Erdélyi Múzeum, Korunk, 
Székelyföld, Látó, Többlet, Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Seria Dramatica, și într-o serie de 
volume colective academice) 
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Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Nu 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Listă de publicații 
 

 
 
                                                      17.09.2020.  

                                                                                                                                     Șooș Amelia-Maria        


