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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pitic, Diana  născută Opruţa 

Adresă(e) Str. Jupiter, 3, 400492, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane) 004-0364144154 Mobil: 004-0740190808 

Fax(uri)  

E-mail(uri) diana.pitic@econ.ubbcluj.ro 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 12.06.1984 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Învățământ superior 

 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2015-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea activităţilor didactice la disciplinele: management, management strategic, 
managementul proiectelor, management organizațional internațional, managementul schimbării 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 
Departamentul de Științe Economice si Gestiunea Afacerilor în limba germană, str. Teodor Mihali 
58-60, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

Perioada 2011-2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea orelor de curs și a orelor de seminar la disciplinele: management, management 
strategic, managementul întreprinderilor mici și mijlocii, managementul proiectelor, management 
organizațional internațional, managementul schimbării 

mailto:diana.pitic@econ.ubbcluj.ro
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Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 
Departamentul de Științe Economice si Gestiunea Afacerilor în limba germană, str. Teodor Mihali 
58-60, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2010- 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor cu delegație de lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea orelor de curs la disciplina management și a orelor de seminar la disciplinele: 
management, managementul proiectelor, managementul schimbării, management strategic, 
management internațional, managementul resurselor umane 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Economice si Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 
linia germană, catedra de management, str. Teodor Mihali 58-60, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

Perioada 2009- 2010 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea orelor de seminar la disciplinele: management, management internațional, 
managementul resurselor umane,managementul IMM-urilor, managementul proiectelor, 
managementul schimbării, management strategic 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Economice si Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 
linia germană, catedra de management, str. Teodor Mihali 58-60, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

  

Perioada 2007- 2009 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susținerea orelor de seminar la disciplinele: management, management internațional, 
managementul resurselor umane,managementul IMM-urilor, managementul proiectelor, 
managementul schimbării 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Științe Economice si Gestiunea Afacerilor Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 
linia germană, str. Teodor Mihali 58-60, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior 

  

 
Educație și formare 

 

  

Perioada 2010- 2013 

Calificarea / diploma obţinută Bursă de cercetare postdoctorală în cadrul Proiectului ”Performanţă şi excelenţă în cercetarea 
postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” cod POSDRU/89/1.5/S/59184 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Echipa proiectului: Academia de Studii Economice din București, University of Reading, 
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Universitatea A.I. Cuza Iași, Universitatea de Vest Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cercetător postdoctorand 

  

  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Formator autorizat CNFPA  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC. Learn & Vision S.R.L. Cluj-Napoca, activități realizate în cadrul proiectului „ Perfecţionarea 
cadrelor didactice, din    învăţământul liceal, care predau discipline economice”, „Formator 
perfecționare”, autorizat CNFPA,Contract POSDRU/87/1.3/S/63908 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator autorizat CNFPA 

  

  

Perioada 2007- 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerț, Domeniul fundamental 
„Științe Economice“, Specializarea „Administrarea afacerilor“ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în Economie 

  

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate în “Ingineria Calității”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calității, tehnici și instrumente pentru asigurarea calității 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Construcții de Mașini, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 103-
105 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent de studii aprofundate  

  

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Trainer Internațional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea proiectelor, evaluarea proiectelor, managementul proiectelor, comunicare 
interculturală, organizare și susținere seminarii internaționale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Theodor-Heuss-Kolleg der Robert Bosch Stiftung, Alt Moabit 90, 10559 Berlin, Germania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Trainer Internațional 

  

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, 
specializarea „Relații Economice Internaționale“, linia germană, str. Teodor Mihali 58-60, Cluj-
Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Economist licențiat 

  

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic a Universității Babeș-Bolyai 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic a Universității Babeș-Bolyai 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic a Universității Babeș-Bolyai 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Științe socio-umane, secția cu predare în limba germană ca limbă maternă 
Certificat de competenţă lingvistică - Das deutsche Sprachdiplom, zweite Stufe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

“Colegiul Naţional George Coşbuc”, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent de liceu cu bacalaureat 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale  

 
Limba(i) maternă(e) 

 
 
 
 
 Română 

  

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Germană  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

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  Abilități de comunicare și muncă în echipe internaționale dobândite în calitate de trainer 
internațional în cadrul fundației „Robert Bosch”, programul Theodor-Heuss-Kolleg. În această 
calitate am susținut, organizat și coordonat seminarii internaționale în cadrul mai multor echipe 
internaționale cu scopul dezvoltării competențelor de comunicare interculturală, responsabilitate 
socială și Managementul Proiectelor, toate aceste activități fiind susținute în limba germană și 
destinate tinerilor din Europa Centrală, de Est si Sud-Est și Asia Centrală. 
Abilitățile de comunicare și lucru în echipă au fost de asemenea aprofundate prin activarea în 
calitate de membru în cadrul mai multor proiecte de cercetare. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

2011: Membru în comitetul de organizare al simpozionului internațional „Beschäftigungsfähigkeit. 
Anforderungen der Unternehmen und Ausbildungsleistung der Universitäten”, 10-11 noiembrie 
2011, FSEGA, Cluj-Napoca. 
2006-2009: Membru în comisiile de evaluare, supervizare, coordonare ale proiectelor realizate în 
cadrul fundației „Robert Bosch”, programul Theodor-Heuss-Kolleg. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator experimentat MS Office, Qualica QFD.  

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere 
 

Informaţii suplimentare 

Categoria B 

Informații despre premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice ale 
candidatului 

Lectorat E.ON 2010 - Sprijin financiar acordat de compania E.ON Gaz Romania tinerelor cadre 
didactice din cadrul liniei germane de studiu a Facultății de Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, selectate și premiate în baza rezultatelor 
deosebite obținute în cadrul activității didactice și de cercetare 
 
 Premiul „Rehau 2007”, locul I, pentru cea mai bună lucrare de diplomă din domeniul 
 ştiinţelor economice, scrisă în limba germană, cu titlul „Methoden und Verfahren zur 
wettbewerbsfähigen und innovativen Entwicklung der deutschen Studienlinie, der  
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung der Babeş-Bolyai Universität 
Klausenburg,  die dazu dienen, sie am marktlichen Bedarf zu orientieren.“  
 

Informații referitoare la recunoașterea internațională a candidatului 

Realizarea a trei luni de mobilitate transnațională la Universitatea Tehnică din Viena, sub 
îndrumarea d-lui prof. univ. dr. prof. h. c. dr. h. c. Numan Durakbasa, perioada septembrie-octombrie 
2011, decembrie 2011, activitate realizată în cadrul proiectului Proiectului ”Performanţă şi excelenţă 
în cercetarea postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” cod 
POSDRU/89/1.5/S/59184 

Participare în calitate de cadru didactic invitat în cadrul „Institut für Organisation und Personal”, 
director institut Prof. univ. dr. Prof. h. c. dr. h. c. mult Norbert Thom, Universitatea Berna, Elveția, 
28.03.2011-31.03.2011. În această calitate am susținut prelegerea cu titlul "Empirische Analyse zur 
Einschätzung der Korrelation des Bildungsangebots und der Arbeitgeberanforderungen", în cadrul 
tematicii "Qualitätsmanagement auf Hochschulebene". 

Participare la un stagiu de cercetare și documentare de două săptămâni la Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen cu finanțare DAAD (februarie 2009) 

Participarea la workshopul cu tema „Management und Marketing auf Hochschulebene“, Workshop 
comun al Universităţii de Ştiinţe Aplicate Nürtingen Geislingen (Germania) şi a Universităţii Babeş-
Bolyai Cluj-Napoca (România), 29. – 31. octombrie 2009, Nürtingen, Germania. 
 
În cadrul activității didactice la linia germană de studiu a FSEGA am colaborat cu peste 20 de 
profesori invitați (visiting professors) din spațiul german, de la universități și institute de cercetare de 
prestigiu.  

Activități didactice suplimentare 

Trainer în domeniul managementul proiectelor în cadrul școlii de vară „Sommerschule Gutenberg”, 
organizată de  „Gutenberg”, Organizația Studenților vorbitori de limba germană, la Cluj-Napoca, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și „WinterCamp Gutenberg”, 2010. 

Trainer în domeniul „Management”, în cadrul școlii de vară „Junior Summer University”, organizată 
de „Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai” la Cluj-Napoca, în perioada 19.07.2010-
27.07.2010. 

 

                                                                       
Data 
 
2.05.18.  

Semnătura 


