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

RACOLŢA-PAINA Nicoleta Dorina
Cluj-Napoca, România
0040-264-405300/5961

Mobil:

-

Nicoleta.Paina@euro.ubbcluj.ro
Română
feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi
principale

Aprilie 2013 – prezent
Conf. Univ. dr.

responsabilităţi Activităţi de predare a cursurilor (inclusiv pregătirea lor) la formele de
învăţământ licenţă şi master în domeniile management şi marketing.
Îndrumarea (conducerea) lucrărilor de licenţă şi de disertaţie în
domeniile marketing şi management.
Activități de evaluare în cadrul concursului de admitere la masterat.
Activități de evaluare în cadrul activităţii didactice directe la toate
formele de învăţământ unviersitar şi post universitar, curs, seminar,
proiecte de an, lucrări de finalizare a studiilor etc. în domeniile
management şi marketing.
Consultaţii pentru toţi cei care urmează cursurile şi seminariile
predate, în domeniile management şi marketing.
Activități de cercetare ştiinţifică, derularea activității de cercetare și
diseminarea / publicarea rezultatelor obţinute în articole, volume
colective şi de autor, participarea la conferinţe internaţionale.
Activități aferente Comisiei de îndrumare a doctoranzilor, fiind
membră a unei astfel de comisii (specializarea Marketing), în cadrul
Şcolii Doctorale din FSEGA, UBB.
Numele şi adresa Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Clujangajatorului Napoca, str. Em. de Martonne, nr. 1., cod 400090, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Martie 2002- Martie 2013
Lector univ. dr.
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Activităţi şi
principale

responsabilităţi Activităţi de predare a cursurilor (inclusiv pregătirea lor) la formele de
învăţământ licenţă şi master în domeniile marketing şi management.
Activităţi de seminar complementare cursurilor predate, conform
planului de învăţământ în domeniile marketing şi management.
Îndrumarea realizării proiectelor/lucrărilor de an complementare
cursurilor predate, conform planului de învăţământ în domeniile
marketing şi management.
Îndrumarea (conducerea) lucrărilor de licenţă şi de disertaţie în
domeniile marketing şi management.
Activități de evaluare în cadrul concursului de admitere la masterat.
Activități de evaluare în cadrul activităţii didactice directe la toate
formele de învăţământ unviersitar şi post universitar, curs, seminar,
proiecte de an, lucrări de finalizare a studiilor etc. în domeniile
marketing şi management.
Consultaţii pentru toţi cei care urmează cursurile şi seminariile
predate, în domeniile marketing şi management.
Activități de cercetare ştiinţifică, derularea activității de cercetare și
diseminarea / publicarea rezultatelor obţinute în articole, volume
colective şi de autor, participarea la conferinţe internaţionale.
Numele şi adresa Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Clujangajatorului Napoca, str. Em. de Martonne, nr. 1., cod 400090, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie
activitate
Perioada Octombrie 1998 – Februarie 2002
Funcţia sau postul ocupat Asistent univ.
Activităţi şi responsabilităţi Activităţi de predare a seminariilor (inclusiv pregătirea lor), conform
principale planului de învăţământ, în domeniile marketing şi management.
Îndrumarea realizării proiectelor de semestru pentru seminariile
conduse, conform planului de învăţământ, în domeniile marketing şi
management.
Activitatea de evaluare a activităţii studenţilor din cadrul seminariilor,
a proiectelor de semestru şi a altor lucrări pe durata semestrului.
Consultaţii pentru toţi cei care urmează seminariile predate, în
domeniile marketing şi management.
Activitatea de cercetare ştiinţifică, publicarea rezultatelor obţinute în
articole şi cărţi.
Numele şi adresa Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai” Clujangajatorului Napoca, str. Em. de Martonne, nr. 1., cod 400090, Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie
activitate
Perioada Octombrie 1996 – septembrie 1998
Funcţia sau postul ocupat Preparator
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Activităţi şi responsabilităţi Activităţi de predare a seminariilor (inclusiv pregătirea lor), conform
principale planului de învăţământ, în domeniile marketing şi management.
Îndrumarea realizării proiectelor de semestru pentru seminariile
conduse, conform planului de învăţământ, în domeniile marketing şi
management.
Activitatea de evaluare a activităţii studenţilor din cadrul seminariilor,
a proiectelor de semestru şi a altor lucrări pe durata semestrului.
Consultaţii pentru toţi cei care urmează seminariile predate, în
domeniile marketing şi management.
Activitatea de cercetare ştiinţifică, publicarea rezultatelor obţinute în
articole.
Numele şi adresa Facultatea de Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Clujangajatorului Napoca, str. Em. de Martonne, nr. 1., cod 400090, Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie
activitate
Educaţie şi formare
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Manager proiect (nr. R38)/Certificat de competenţe profesionale
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

-

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru
proiect;
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectuluit;
Managementul calităţii proiectului.

CNFPA, Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Formator (Cod COR 241205)/Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
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Pregătirea formării;
Realizarea activităților de formare;
Evaluarea participanţilor la formare;
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;
Marketing-ul formării;
Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare;
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a
stagiilor de formare.
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Numele şi tipul instituţiei de SC Centrul de Informatică Minieră SA Cluj-Napoca înmatriculată în
învăţământ / furnizorului de Registrul Național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu
formare nr. 12/62/2010.
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Auditor în domeniul calităţii (Cod COR 242303)/Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

-

Comunicarea specifică activităţii de audit;
Munca în echipa de audit;
Perfecţionarea pregătirii profesionale;
Analiza şi aprecierea conformităţii şi eficacităţii sistemului
calităţii;
Colectarea şi structurarea informaţiilor specifice activităţii de
audit;
Conducerea auditului;
Examinarea documentelor referitoare la sistemul calităţii şi
întocmirea raportului de examinare;
Întocmirea documentelor referitoare activităţii de audit;
Întocmirea raportului de audit;
Planificarea activităţii de audit.

Numele şi tipul instituţiei de SC TQA SERVICES SRL înmatriculată în Registrul Național al furnizorilor
învăţământ / furnizorului de de formare profesională a adulților cu nr. 40/1359/2007.
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada 1997 - 2002
Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul management
Disciplinele principale studiate Titlul tezei de doctorat: Management-marketing:
/ competenţe profesionale culturale, decizionale şi organizaţionale
dobândite

interferenţe

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Doctorat
sau internaţională
Perioada 1999
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
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Psihologie educaţională;
Pedagogie;
Metodica predării;
Practică pedagogică.
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Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Departamentul pentru
învăţământ / furnizorului de pregătirea profesorilor
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada 1991- 1996
Calificarea / diploma obţinută Economist
Disciplinele principale studiate Specializarea Marketing
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Clujînvăţământ / furnizorului de Napoca
formare
Nivelul în clasificarea naţională Diplomă de învăţământ superior
sau internaţională
Perioada 1987-1991
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat
Disciplinele principale studiate Secţia Matematică-Fizică
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Emil-Racoviţă, Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Bacalaureat
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba

Înţelegere
Ascultare

engleză

C1

Citire

C1

Vorbire

Scriere

Participare Discurs oral
la
conversaţie

Exprimare
scrisă

B2

B2

C1

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale Experienţă internaţională: am beneficiat de stagii de pregătire (cu o
durată între o lună şi 6 luni) în ţări din UE (Belgia, Italia, Germania,
Marea Britanie) şi respectiv în SUA.
Aptitudini de comunicare:
 lucrez de 19 ani în învăţământul superior, obţinând rezultate bune
în ceea ce priveşte încurajarea şi implicarea studenţilor în
activităţile din cadrul orelor de curs şi seminar;
 dezvolt şi menţin o serie de contacte profesionale cu colegi din
universităţi din ţară şi din străinătate, care conduc la participări
comune la diferite proiecte ştiinţifice;
 colaborez cu diferite firme din mediul de afaceri românesc în
vederea obţinerii de internship-uri pentru studenţii Facultăţii de
Studii Europene respectiv realizării unor studii aplicate, a căror
rezultate relvante sunt publicate în reviste de specialitate
naţionale şi internaţionale.
Abilitatea de a lucra în echipă: în ultimii 19 ani am lucrat în diferite
echipe de cercetare, am fost şi sunt membră în diferite proiecte, în
cadrul cărora îmi asum atât responsabilităţi individuale cât şi de
echipă.
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Aptitudini de planificare, organizare, coordonare, monitorizare şi
evaluare dezvoltate în cadrul următoarelor acţiuni/calităţi:
 membră a Senatului UBB (2012-2016), membră a Comisiei
de Buget din cadrul senatului UBB (2012-2016)
 membră a Consiliului Departamentului de studii Europene
și Guvernanță (2014-2016).
 membră a Comisiei de Admitere la nivelul Universităţii
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca în anii 2004, 2005, 2006 şi
2007.
 membră a echipei de organizare a două excursii de studii
la Instituţiile UE pentru studenţii din anii I, II şi III ai
Facultăţii de Studii Europene în perioadele 17-31 august
2002 şi 4-16 mai 2005.
 coordonator din partea Facultăţii de Studii Europene,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca a programului
de studii Michigan State University Study Abroad
Programme „Economic and Political Transition in Central
and Eastern Europe”, 2 – 12 iulie 2002 şi 27 mai – 8 iunie
2003, program derulat în Cluj-Napoca.
 secretară a Comisiei de Admitere la nivelul Facultăţii de
Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai” ClujNapoca în anii 2002 şi 2003.
 membră a Comisiei de organizare a Conferinţei SouthEastern Europe and EU Enlargement, Cluj-Napoca, 16-18
Septembrie 2001, Cluj-Napoca.
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
SPSS
Internet explorer
(Nicoleta Racolța-Paina)

Cluj-Napoca, 11 ianuarie 2016
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