Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Scrieţi numele şi prenumele

Puie Iulia-Maria

puie.iuliamaria@gmail.com
puie.iulia@yahoo.com
Skype: iulia.puie1

Sexul Feminin | Data naşterii 12/06/1991 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Doctor în istorie

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2015-Prezent

Bibliotecar S
Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” , str. Clinicilor, nr. 2, Cluj-Napoca
▪ Cercetare si documentare bibliografica
▪ Promovarea si mediatizarea evenimentelor bibliotecii
▪ Organizarea evenimentelor bibliotecii
▪ Organizarea si realizarea de tururi ghidate pentru vizitatori
▪ Păstrarea, conservarea şi îngrijirea fondului de carte al bibliotecii.
▪ Bibliograf de serviciu la Sala cataloagelor
▪ Prelucrarea si evidenta publicatiilor
▪ Retroconversia periodicelor si a cartillor
▪ Consilierea cititorilor în scopul familiarizării lor cu fondul de carte al bibliotecii, precum şi cu sistemul
ALEPH.
Tipul sau sectorul de activitate departamentul de marketing
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2015-Prezent

Doctorat
Şcoala Doctorală Istorie. Civilizaţie. Cultură, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea BabeşBloyai, Cluj-Napoca

2019

Curs formator
Profesional Academy, prin Princess Studio S.R.L. (Curs acreditat de Ministerul Muncii şi Ministerul
Educaţiei)

2015-2016

Curs postuniversitar: Biblioteconomie şi ştiinţa informării
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

2013-2015

Masterat
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializarea: Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
▪ Principalele cursuri studiate au fost demografie istorică, antropologie, istoria mentalităţilor, sociologie
istorică.

2010-2013

Licenţă
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Npoca
▪ Principalele cursuri au fost cele de introducere în Istoria antichităţii, Istoria medievală , Istoria
modernă, Istoria contemporană şi Istoriografie universală şi românească.
▪ În ultimul an de studiu m-am specializat pe Epoca modernă ţi spaţiul românesc, precum si pe
istoriografia acestei perioade.

2006-2010

Bacalaureat
Coleiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian, Zalău
Filiera tehnologica
Profil servicii
Specializarea: Tehnician în activităţi economice
▪ Principalele cursuri au fost contabilitate, marketing, organizarea resurselor umane şi economie.
▪ Atestat de tehnician in activitati economice

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Scrieţi limba maternă / limbile materne

Alte limbi străine cunoscute

Engleza

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare

Scrieţi numele şi prenumele

▪ Foarte bune competenţe de comunicare dovedite şi exersate în cadrul următoarelor evenimente:
În perioada septembrie 2014-noiembrie 2015 am desfăşurat tururi ghidate ale Clujului în
cadrul Asociaţiei Studenţeşti Philohistoriss, destinate turiştilor români şi străini, precum şi
studenţilor din anul I.
o Participarea la şcoala de vară „International Youth Meeting”,în august 2014, în Polonia,
organizată în cadrul unui proiect european iniţiat de Pedagogical University of Cracow şi
Jagiellonian University în parteneriat cu primăria oraşului Cracovia. În cadrul acesteia am
dovedit foarte bune capacităţi de comunicare şi adaptare în diferite medii sociale şi culturale.
o În perioada 25 octombrie- 24 noiembrie 2013 am fost ghid în cadrul expoziţiei Regele
Urmărit: Mihai I în dosarele securităţii.
o Am dovedit o foarte mare capacitate de adaptare la medii multiculturale și multiconfesionale
prin participarea la școala de vară organizată de Şcoala cu profil German „Big Ben”,
Constanța, în perioada Iulie 2010-August 2010. În cadrul acesteia am venit în contact și am
desfășurat acțiuni de team-building cu elevi și studenți din mai multe țări europene, vorbitori
de limba germană și engleză
o Capacitățile de comunicare mi-au fost în permanență îmbunătățite și datorită implicării în
mai multe trupe de teatru, unele ale diferitelor licee, iar altele ale unor istituții, cum a fost și
colaborarea cu Trupa de teatru a Bibliotece Județene din Sălaj.
▪ leadership
o Mi-am exersat și îmbunătățit competențele organizaționale prin implicarea în mai multe
organizații de voluntariat și prin demararea mai multor proiecte de cercetare, de voluntariat
sau de activități sociale.
o Membru fondator a Asociaţiei Studenţeşti Philohistoriss, statut care m-a ajutat să-mi
îmbunătăţesc abilităţile de gestionare a resurselor umane şi materiale în scopuri cat mai
productive.
o În perioada septembrie 2014- noiembrie 2015 am avut funcţia de preşedinte a Asociatiei
Studentesti Philohistoriss. Această funcţie m-a ajutat foarte mult in a-mi dezvolta aptitudinile
de lider, coordonator si mediator.
o Din sepetembrie 2015 deţin funcţia de vicepreşedinte a Asociaţiei Clujul Medieval. Pe lângă
îmbunătăţirea aptitudinilor manageriale, am învaţat a colabora mai bine cu partenerii, cu
finanaţatorii şi organizatorii diferitelor evenimente.
o În proiectul „International Youth Meeting” am fost numită coordonatoare de grup şi am avut
în subordinea mea studenţi din mai multe ţări europene. Acest lucru mi-a oferit ocazia de ami exersa aptitudinile de coordonator de proiect, precum şi cele de mediator, în situatia în
care misiunea noastră principală a fost să stabilim care este importanţa şi rolul unei naţiun în
stabilirea şi mentinerea pacii mondiale.
o Organizatoare si coordonatoare a doua dintre editiile Campaniei caritabile „Hai la o Cafea!”..
Această experiență m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc modalitățile de interacționare
cu publicul și de gestionare a timpului. Am învățat cum să îmi stabilesc corect prioritățile și
cum să îmi gestionez timpul astfel încât să îl pot fructifica din plin.
o Organizatoare a campaniei „Crește aripile unui copil”. Pe parcursul desfășurării ei am avut
contact atât cu foarte mulți voluntari, cât și cu viitorii beneficiari, situații care m-au determinat
să mă adaptez anumitor medii profesionale, sau medii sociale, cu care nu mai avusesem
contact până în acel moment.
o Orgnizator al Conferintei Nationale Philohistoriss 5-7 noiembrie 2015
o Membru in echipa de organizare a Concursului National de Istorie pentru liceeni, organizat
de Facultatea de Istorie si Filosofie in parteneriat cu Asociatia Studenteasca Philohistoriss
o Membru in echipa de organizare a Conferintei Natinale Violenta, societate si modernizare in
spatiul romanesc (sec. XVI-XX). Marele razboi, sfarsitul modernitatii?
o

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

o
o
o
o
o

La actualul loc de muncă am dobândit cunoştinţe de utilizare a programului ALEPH. În
cadrul acestuia am învăţat operaţini de introducere a items-şilor şi retroconversie.
Am învăţat să organizez expoziţii, să le prezint şi să le promovez.
Beneficiez de o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii, calificare pe care am
dobândit-o în timpul în care m-am ocupat de promovarea produselor.
Competentele de contabilitate și alte activități economice le-am dobândit atât în perioada
liceului, cât și în timpul în care am lucrat ca și contabil.
Foarte bune competente organizationale si manageriale pe care le-am dobandit in urma
activitatilor de voluntariat la care am participat, dar si in cadrul programelor scolare si
extrascolare la care am fost parte.
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Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

Scrieţi numele şi prenumele

▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™

▪ Cunoscătoare a alfabetului chirilic
▪ Sunt o persoană consecventă şi mereu dornică de a învăţa ceva nou.
▪ Sunt o persoana persuasivă.
▪ Bun management al timpului
▪ Disponibilitatea de a lucra in echipa
▪ Disponibilitatea de a avea responsabilitati
▪ Îmi organizez bine timpul de lucru şi ştiu să îmi prioritizez activităţile.
▪ Voluntariat:
o Am fost făcut voluntariat într-un proiect care a avut drept scop organizarea, fotografierea și
digitizarea arhivei Vicariatului de la Sighet. În cadrul acestuia am contribui la salvarea
documentelor din arhivă prin curățarea apoi sortarea lor atât cronologică, cât și în funcție de
categoria în care erau încadrate: documente oficiale, corespondență, jurnale etc. Pe lână
aceasta am contribuit și la fotografierea documentelor și organizarea lor după ce au fost
digitizate.
o Voluntar intr-un proiect organizat de Clubul Monarhiștilor Români în parteneriat cu CNSAS,
care a avut drept obiect promovarea dosarului de urmărire a Regelui Mihai I, în perioada în
care acesta a fost in exil. Proiectul s-a intitulat „Regele Urmărit” și, pe lângă organizarea de
expozitții cu materialele gașite in dosajul Majestății sale, am avut și funcția de ghid pentru
persoanele care doreau să viziteze aceste expoziții.
o Membru si vice-presedinte în cadrul Asociației Clujului Medieval. Acest ONG are drept
scop reconstituirea de lupte medievale, dansuri medievale precum și alte activități care se
desfășurau în acea perioadă: cusut, țesut, fabricarea diferitelor obiecte, meșteșugărit etc.
o Membru fondator si presedinte al Asocieţiei Studenţeşti Philohistoriss, care are drept scop
organizarea de activitati ştiinţifice şi culturale pentru studenţii de la Facultatea de Istorie şi
Filosofie, Universitatea Babeş-Bloyai, Cluj-Napoca. În cadrul acesteia am organizat o
conferinţă naţională în luna noiembrie 2015, care a avut participanţi din mai multe centre
univeristare din ţară şi studenţi de la mai multe facultăţi cu profil uman.
o Voluntar al campaniei caritabile Hai la o Cafea din decembrie 2015.
o Volutar al Congresului National al Istoricilor Romani 25-28 august 2016.
Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu
▪B
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Publicaţii

o
o
o
o
o
o
o

Proiecte
o
o
o
o
Conferinţe
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Scrieţi numele şi prenumele

Atitudini şi comportamente cu privire la eutanasie. Perspectiva psihologică şi perspectiva
sociaă, în 95 de ani de Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din BanatCrişana, Vol. VIII, University Press, Arad, 2013
Homosexualitatea în secolul al XIX-lea, în Administraţie românească arădeană, Vol. IX,
University Press, 2014
Eutanasia- repere istorice ale unui concept controversat, în Acta Mvsei Porolissensis, Vol.
XXXVI, 2014, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, 2014.
Eutanasia ca responsabilitate a lumii medicale, în Caiete de Antropologie Istorică, Vol. XIV,
nr. 26-27, Editura Accent, 2015.
Eutanasia- soluţie sau ameninţare?, în Caiete de Antropologie Istorică, Vol. XIV, nr. 28-29,
Editura Accent, 2016.
Măsuri şi legi de ocrotire a vieţii în Epoca Modernă, în La graniţa dintre ştiinţe: Istorie,
mentalităţi, imaginar: Omagiu profesorilor Simona şi Toader Nicoară la vârsta de 60 de
ani,Editura Argonaut Mega, Cluj-Napoca, 2017.
Trimise spre publicare: - Recenzie Becoming Historians, Editori John Gillis, James M.
Banner Jr., University of Chicago Press, 2009.
Proiectul StudNatura, proiect organizat de Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, în
parteneriat cu Asociaţia Studenţească Philohistoriss şi finanţat de Mol România.
Spune povestea locului tău: Concurs de istorie pentru liceeni organizat de Fcultatea de
Istorie şi Filosofie, în parteneriat cu Asociaţia Studenţească Philohistoriss
Conferinţa Naţională Philohistoriss (organizator), 5-7 noiembrie 2015, Cluj-Napoca
Conferinţa Naţională a Doctoranzilor de la Istorie (organizator), Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Istorie şi Filosofie, 9 mai 2015
Sesiunea Internaţională de Comunicări ştiinţifice „95 de ani de administraţie românească
arădeană” 16 mai 2014
Conferința internațională „Conflict Resolution Day”, 16 ocombrie 2014.
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Aradul- Capitală politică a românilor
transilvăneni”, 27 Noiembrie 2014
Conferinţa Naţională Philohistoriss, 5-7 noiembrie 2015.
Conferinţa internaţională Death, Dying and the Disposal of the Body: Eastern and Western
Ways of Dying and Death, 2-6 septembrie 2015, Alba-Iulia, cu lucrarea Contemporary
attitudes toward death. Euthanasia: an alternating
Conferința Națională „Violență, societate și modernizare în spațiul românesc (sec. XVI-XX).
Marele Război, sfârșitul modernității?”, 2-3 iunie 2016, cu lucrarea „Lumea medicală și
eutanasia”
Conferința „Interculturalitate și interdisciplinaritate” a doctoranzilor de la Universitatea
Babeș-Bolyai, 24-26 iunie 2016, cu lucrarea „Atitudini contemporane în fața vieții și a morții.
Alternativa eutanasiei”
Conferința Națională Violență, societate, și modernizare în spațiul românesc (sec. XVI-XX).
Marele Război, sfârșitul modernității?, Cluj-Napoca, 2-3 iunie 2016, cu lucrarea Lumea
medicală și eutanasia
Conferința Națională Philohistoriss, 3-5 noiembrie 2016, Cluj-Napoca, cu lucrarea Medicina
și teologia față în față cu moartea
Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor în istorie, Ediția a IX-a, 18-19 noiembrie
2016, Cluj-Napoca, lucrare susținută: Politici ale morții în istorie

o

Referinţe

o

Scrisoare de recomandare din partea Voievodului de Malopolska, Primar al orasului
Cracovia, domnul Jerzy Miller

Practica de specialitate

o

Am desfăsurat stagiul de practică la Muzeul județean de Istorie din Zalău, în lunile IulieAugust 2011 și Iulie-August 2012. În cadrul acestora am participat la săpături arheologice
care au fost lucrări de salvare a unor așezări din Simleu Silvaniei și m-am ocupat de
organizarea și indexarea arhivei de presă a muzeului.
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