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CURRICULUM VITAE 

EUROPASS  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
Nume / Prenume  CICEO WALDTRAUDT-GEORGIANA  

Adresa(e) Cluj-Napoca, România 
Telefon(oane) (40 264) 40 53 00, int. 5946   

E-mail(uri) georgiana.ciceo@ubbcluj.ro, gciceo@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 05/2016 →05/2020 
Funcţia sau postul ocupat Prodecan responsabil cu cercetarea și asigurarea calității 

Activităţi si responsabilităţi principale  realizarea și punerea în aplicare a strategiei de cercetare a Facultății 
 aplicarea strategiilor UBB privind asigurarea calității 
 realizarea de proceduri operaționale pentru punerea în aplicare a regulamentelor Facultății și 

Universității 
 îmbunătățirea programelor de studiu oferite 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Studii Europene 
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) 
str. Em. de Martonne, nr. 1 
400090 Cluj-Napoca 
Tel.: (40 264) 59 02 51/ Fax: (40 264) 59 02 51 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 
  

Perioada 10/2012 → 01/2016 
Funcţia sau postul ocupat Director, Departamentul de Studii Europene şi Guvernanţă 

Activităţi si responsabilităţi principale  coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ale Departamentului 
 promovarea programelor de studii coordonate de Departament 
 consolidarea relaţiilor cu comunitatea 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Studii Europene 
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) 
str. Em. de Martonne, nr. 1 
400090 Cluj-Napoca 
Tel.: (40 264) 59 02 51 / Fax: (40 264) 59 02 51 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 
  

Perioada 10/2003 →  
Funcţia sau postul ocupat lector universitar (2003-2013), conferenţiar (2013 →) 

Activităţi si responsabilităţi principale  predarea unor discipline din domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene: Politici 
Publice Europene, Teoriile Integrării Europene, Organizaţii Internaţionale 

 îndrumarea de lucrări de licenţă pentru studenţii din anii terminali 
 activităţi de cercetare în domeniul relaţiilor internaţionale şi studiilor europene 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Studii Europene 
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) 
str. Em. de Martonne, nr. 1 
400090 Cluj-Napoca 
Tel.: (40 264) 59 02 51 / Fax: (40 264) 59 02 51 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 
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Perioada 10/1991 - 09/2003  
Funcţia sau postul ocupat diplomat cu rangul de secretar II 

Activităţi si responsabilităţi principale  promovarea relaţiilor externe ale României cu alte state ale lumii 
 realizarea de analize şi de sinteze cu privire la evoluţiile de pe scena relaţiilor internaţionale 
 pregătirea dosarelor politice necesare pentru întâlnirile preşedintelui, primului ministru şi 

ministrului de externe cu omologii lor din alte ţări 
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Afacerilor Externe 

Aleea Alexandru nr. 31 
011824 Bucureşti 
Tel.: (40 21) 319 21 08, (40 21) 319 21 25 
Fax: (40 21) 319 21 73 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate diplomaţie 
  

  

Educaţie şi formare  
  

EDUCAŢIE  

Perioada 11/2000 – 05/2007 
Calificarea/diploma obţinută doctor în istorie, cu disticţia magna cum laudae 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Istorie/relaţii internaţionale/studii europene 
Titlul tezei "Rolul Germaniei în procesul de integrare europeană. Contribuţia dezbaterii Adenauer – 
Erhard la definirea rolului Germaniei în procesul de integrare europeană" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Studii Europene 
Universitatea Babeş-Bolyai 
400090 Cluj-Napoca 

  

Perioada 10/2000 - 02/2002  
Calificarea/diploma obţinută MA 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

studii europene comparate 
Titlul dizertaţiei "Locul teoriilor supranaţionale în ansamblul teoriilor asupra integrării" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Studii Europene 
Universitatea Babeş-Bolyai 
400090 Cluj-Napoca 

  

Perioada 10/1993 - 06/1994  
Calificarea/diploma obţinută diplomă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

relaţii internaţionale/studii europene 
Titlul lucrării de absolvire "The Deepening and/or Largening of the European Union" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Diplomatische Akademie 
A – 1040 Wien  

  

Perioada 09/1986 - 06/1991  
Calificarea/diploma obţinută BSc 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
inginerie mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica București 
060042 Bucureşti 

  

  

TRAINING  

Perioada 09/2019 

Calificarea/diploma obţinută Certificat „Academic Teaching Excellence” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 noi metode de predare 
 tehnici moderne de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

British Council 
  

Perioada 11/2018 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă „Teaching and Learning in a Humboldtian University” 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 metode de predare 
 tehnici de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) 
  

Perioada 02/2010 – 02/2010 

Calificarea/diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 pregătirea formării 
 realizarea activităţilor de formare 
 evaluarea participanţilor la formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

SC Centrul de Informatică Minieră SA, Cluj-Napoca 
  

Perioada 10/2005 – 02/2006 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de atestare a calificării pentru predarea disciplinelor de studii europene 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 psihologie educaţională 
 metode de predare 
 practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Universitatea „Babeş-Bolyai” 

  

Perioada 01/2002 - 01/2002  
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
metode şi metodologie de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

British Council 
  

Perioada 08/1996 - 12/1996  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
diplomaţie/relaţii internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei 
Lucrare de final "Locul şi rolul Consiliului de Securitate în menţinerea păcii internaţionale" 

  

Perioada 01/1993 - 03/1993  
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
diplomaţie/relaţii internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Externe al Indiei 
Institutul de Pregătire pentru Serviciul Extern 

  

Perioada 06/1991 - 07/1991  
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
diplomaţie/relaţii internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Afacerilor Externe al României 
Institutul de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale "Nicolae Titulescu" 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză 
 
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

Germană 
 

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  

Franceză 
 

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi   
  

Competenţe şi abilităţi sociale 
 abilităţi de mediere - mai bine de 10 ani de experienţă în diplomaţie 

 abilităţi de adaptare la medii multiculturale - studii şi experienţă de muncă în afara graniţelor 

 abilităţi de comunicare - experienţă îndelungată în diplomaţie şi învăţământ 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

foarte bune 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Frontpage) 

 Internet Explorer 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Domenii de interes 
Tot ceea ce ţine de evoluţiile care se înregistrează pe scena relaţiilor internaţionale, sportul, în mod 
particular tenisul, călătoriile. 

 


