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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

 

Grad didactic / Prenume / 

Nume 

 

CONF. UNIV. DR. HABIL. DAIANA FELECAN 

  

          

Site http://www.onomasticafelecan.ro/ 

http://www.onomasticafelecan.ro/daiana/doc/CV%20Daiana%20Felecan.pdf 

http://onomastica.ubm.ro/felecandaiana/ 

 

 

  

  

  

Naţionalitate română 

  

Data naşterii 18. 02. 1974 

  

  

  

Locul de muncă  UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA, CENTRUL 

UNIVERSITAR NORD BAIA MARE, FACULTATEA DE LITERE, 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE ȘI STUDII CULTURALE 

Educație și formare 

 

Perioada 

Nivelul în clasificarea 

națională / internațională 

 

 

 2014 

 Conducător de doctorat în domeniul Științe umaniste – Filologie, în urma 

susținerii examenului de abilitare 

http://www.onomasticafelecan.ro/
http://www.onomasticafelecan.ro/daiana/doc/CV%20Daiana%20Felecan.pdf
http://onomastica.ubm.ro/felecandaiana/
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

                     

                                     Perioada 

Nivelul în clasificarea 

națională / internațională 

      Numele şi tipul instituţiei de  

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

 

 

 

(1998) – 2004 

Doctor în Filologie 

 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie și 

Istorie; teza de doctorat, Limbajul dramaturgiei româneşti din prima 

jumătate a secolului al XIX-lea, sub îndrumarea prof. Ştefan Munteanu 

 

Limba română contemporană. Sintaxă, Istoria limbii române (literare), 

Teoria literaturii, Stilistică, Dialectologie, Pragmalingvistică, Onomastică, 

Semiotică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Perioada 

Nivelul în clasificarea 

națională / internațională 

 

 

 

 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie 

 

 

 

 1992 – 1997 

Licențiată în Filologie 

 - lucrarea de licenţă, Redescoperirea lui Dumitru Ţepeneag: noi înţelesuri   ale 

operei, sub îndrumarea conf. univ. dr. Ilie Gyurcsik;  

 - media celor cinci ani de studii: 9,82 

 - media examenului de licență: 9,83 

 - media obținută la susținerea lucrării de diplomă: 10 

 

 Limba și literatura română – Limba și literatura latină 

 

 

 Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie 

  

 

 

 

 1998 – 1992 

 Diplomă de bacalaureat 

 Limba și literatura română, Limba și literatura latină, Limba și literatura 
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studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

 

 

Experienţa profesională 

franceză, Istorie 

 

 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Baia Mare 

  

Perioada    2007 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat  conferențiar univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale (discipline predate) 

 Limba română contemporană (Sintaxa), Istoria limbii române, Teoria 

literaturii, Pragmalingvistică, Istoria limbii române literare, Norma și uzul în 

limbă, Probleme controversate de gramatică 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, 

Facultatea de Litere, Departamentul de Filologie și Studii culturale, Str. 

Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

  

Perioada 2004 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat   lector univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Istoria limbii române literare, Teoria literaturii, Istoria limbii române, Limba 

latină 

2007: am câştigat, în urma concursului naţional organizat de Institutul 

Limbii Române, postul de lector de Limba şi literatura română la 

Universitatea din Lisabona 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și 

literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

 

Perioada 

 

2002 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat lector univ. drd. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Istoria limbii române literare, Teoria literaturii, Istoria limbii române, Limba 

latină 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și 

literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

 

Perioada 

 

1999 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat asistent univ. drd. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Istoria limbii române, Istoria limbii române literare, Teoria literaturii, Limba 

latină 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și  

literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

 

Perioada 

  

1997 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat  preparator univ. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Istoria limbii române, Teoria literaturii, Limba latină 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea de Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere, Catedra de limba și 

literatura română, Str. Victoriei, nr. 76, http://litere.ubm.ro 

  

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute Latină, italiană, franceză 

  

Competenţe de comunicare  - capacitate de comunicare obținută în urma interacțiunii directe cu studenții 

de-a lungul a 19 ani de  activitate 

 - capacitate de comunicare cu majoritatea tipurilor de interlocutori 

Competenţe organizaţionale 

/ manageriale 

 -  spirit de echipă evident în:  

 – activitatea desfășurată în calitate de manager de proiect de cercetare 

științifică (vezi site-ul proiectului: http://onomastica.ubm.ro/felecandaiana/) 

 – activitatea desfășurată în cadrul departamentului 

Competenţe dobândite la - capacitate dezvoltată de integrare socială 
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locul de muncă - capacitate de adaptare la medii multiculturale – participări la congrese / 

conferințe în Africa de Sud, Anglia, Austria, Bulgaria, Canada, Croația, 

Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, Scoția, Spania, Suedia, 

Ungaria, Zimbabwe 

Competenţe informatice - competențe de utilizare a programelor Microsoft Word, Excel, Power Point 

Permis de conducere  Categoria B 

  

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

- capacitate de organizare a întâlnirilor de lucru, de coordonare a activității 

de cercetare și de perfecționare a cadrelor didactice 

- 2015: coorganizator al Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele 

și numirea”. Convențional/ neconvențional în onomastică, ediția a III-a, Baia 

Mare, 1-3 septembrie (vezi site-ul conferinței:  

http://onomasticafelecan.ro/iconn3/). 

- 2013: coorganizator al Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele 

și numirea”. Onomastica în spațiul public actual, ediția a II-a, Baia Mare, 9-

11 mai (vezi site-ul conferinței: http://onomasticafelecan.ro/iconn2/). 

- 2011: coorganizator al Conferinței Internaționale de Onomastică „Numele 

și numirea”. Interferențe multietnice în antroponimie. 50 de ani de 

învățământ superior în Baia Mare, ediția I, Baia Mare, 19–21 septembrie 

(http://onomasticafelecan.ro/iconn1/). 

- 2008: coorganizator al celui de-al XIII-lea Simpozion Internaţional de 

Dialectologie, organizat la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de 

Nord din Baia Mare. 

- 2006: coorganizator al celui de-al XII-lea Simpozion Naţional de 

Dialectologie, organizat la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii de 

Nord din Baia Mare, şi membru în colectivul de redacţie al volumului ce 

reuneşte lucrările prezentate. 

 

  

Alte competențe. 

Afiliere profesională 

- 2014: membră a Society for Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI). 

- 2013: membră a American Name Society (ANS). 

- 2011: membră a International Council of Onomastic Sciences (ICOS). 

- 2010: membră a Société de Linguistique Romane (SLiR). 

- 2009: membră a International Association for Dialogue Analysis (IADA). 

- 2009: membră a Societăţii de Studii Clasice. 

http://onomasticafelecan.ro/iconn3/
http://onomasticafelecan.ro/iconn2/
http://onomasticafelecan.ro/iconn1/
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- 2009: membră a The Names Society of Southern Africa (NSA). 

- 2006: membră a Societăţii Române de Dialectologie. 

 

  

Coordonare lucrări 

științifice 

- conducător de doctorat 

- referent în comisii de doctorat 

- coordonare lucrări de licenţă, disertaţii de masterat 

- îndrumător de lucrări pentru obţinerea gradului didactic I 

  

Activitate în programe / 

comisii 

- evaluator ARACIS 

- membru în Consiliul Școlii Doctorale de Științe Umaniste din cadrul 

UTCN 

- președinte în comisii naționale de bacalaureat 

- participant la activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice 

preuniversitare la definitivat şi gradul II 

- îndrumător de an pentru studenţi 

  

Activități de referent în 

publicații 

 

- 2015: referent științific al volumului Nume și simțuri: corespondențe 

semantice în configurații denominative, de Mihaela Munteanu Siserman, 

Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2015. 

- 2015: referent științific al volumului Numele și numirea. Actele Conferinței 

Internaționale de Onomastică „Numele și numirea”, ediția a III-a: 

Convențional/ neconvențional în onomastică, Baia Mare, 1-4.09.2015, ed. 

Oliviu Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega / Editura Argonaut, 2015. 

- 2013: referent științific al volumului Numele și numirea. Actele Conferinței 

Internaționale de Onomastică „Numele și numirea”, ediția a II-a: 

Onomastica din spațiul public actual, Baia Mare, 9-11 mai 2013, ed. Oliviu 

Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega / Editura Argonaut, 2013. 

- 2011: referent științific al volumului Numele și numirea. Actele Conferinței 

Internaționale de Onomastică, ediția I, Interferențe multietnice în 

antroponimie, Baia Mare, 19-21 septembrie 2011, Oliviu Felecan (coord.), 

Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011. 

- 2008: consultant lingvistic pentru volumul Transfer de tehnologie – 

transfer de terminologie. Studii asupra comunicării în condiţiile 
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fenomenului de contact lingvistic în mediul economic din Baia Mare şi 

împrejurimi din perspectiva spaţiului de comunicare, coordonat de Rodica-

Cristina Ţurcanu, Baia Mare, Editura Universităţii de Nord, Cluj-Napoca, 

Editura Risoprint, 2008. 

 

  

Granturi câştigate prin 

concurs – în calitate de 

director de proiect sau 

membru în echipă 

 

● 2011: director de proiect de cercetare CNCS de tip TE (2011-2014)   

(Program Resurse Umane: Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii 

de tinere echipe de cercetare independente), cod proiect PN-II-RU-TE-2011-3-

0007, nr. contract 103/25.10.2011, finanțat de CNCS cu suma de 750.000 lei, 

cu titlul Unconventional Romanian Anthroponyms in European Context: 

Formation Patterns and Discoursive Function [Antroponime neconvenționale 

românești în context european: tipare de construcție și funcție discursivă]. 

● 2010: membră în proiectul de cercetare CNCS de tip TE (2010-2013) (în 

cadrul programului Resurse Umane (proiecte pentru stimularea constituirii de 

tinere echipe de cercetare independente), cod 3/2010, nr. contract 57/2010, 

finanţat de CNCS cu suma de 600.000 lei, cu titlul Onomastica din spaţiul 

public românesc actual: studiu socio- şi psiholingvistic; director de proiect: 

conf. univ. dr. Oliviu Felecan. 

● 2009: membră în proiectul de cercetare exploratorie CNCS, câştigat în 

cadrul competiţiei CNCS PN II (2009-2011), cod 251, finanțat de CNCS cu 

suma de 553.645 lei, cu titlul Interferenţe multietnice reflectate în 

antroponimia maramureşeană, spaţiu central-european; director de proiect: 

conf. univ. dr. Oliviu Felecan. 

● 2008: membră în proiectul de cercetare nr. 124/25 martie 2008, cu titlul 

Imaginea străinului în literatura română cultă şi populară. Studiu imagologic, 

organizat de Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Creaţiei Populare 

Maramureş, Universitatea de Nord din Baia Mare şi Asociaţia Culturală şi de 

Cercetare Ştiinţifică KSERO; director de proiect: conf. univ. dr. Carmen 

Dărăbuş. 

 

Conf. univ. dr. habil. Daiana Felecan 

 

 

 
 
 


