Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon(oane)

MOCANU COSMINA
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Str. E.
Racoviţă 21, 400165 Cluj-Napoca
Fix: (+40) 264 432440 (secretariat)

E-mail(uri)

cosminatimoce@yahoo.com

Data naşterii

06 06 1984

Domeniul ocupaţional

Cercetător științific gradul II (CS II), domeniul filologie, specialitatea
folclor literar.

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

1 septembrie 2019 – prezent
Cercetător științific gradul II
cercetare de arhivă; cercetare de teren cu metode calitative; elaborarea şi
publicarea de lucrări ştiinţifice; diseminarea rezultatelor cercetării în
cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale; elaborarea şi
implementarea de proiecte de cercetare (conform fişei postului)
Academia Română –Filiala Cluj-Napoca
Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”
Adresa: strada Emil Racoviță, nr. 21, Cluj-Napoca
cercetare
16 septembrie 2013 – 1 septembrie 2019
Cercetător științific gradul III
cercetare de arhivă; cercetare de teren cu metode calitative; elaborarea şi
publicarea de lucrări ştiinţifice; diseminarea rezultatelor cercetării în
cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale; elaborarea şi
implementarea de proiecte de cercetare (conform fişei postului)
Academia Română-Filiala Cluj-Napoca
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
Adresa: str. Republicii, nr. 9, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

1 august 2017 – 31 iulie 2018
Cercetător științific gradul III
cercetare de arhivă; cercetare de teren cu metode calitative; elaborarea şi
publicarea de lucrări ştiinţifice; diseminarea rezultatelor cercetării în
cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale (conform fişei
postului)
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Adresa: Calea Mărăşeşti, nr. 157, Bacău
cercetare

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1 iulie 2014 –11 noiembrie 2015
Secretar administrativ în proiectul POSDRU/144/6.3/S/127928,
„PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară
şi academică pentru femeile din România”
comunicarea cu echipa de implementare şi grupul ţintă; asigurarea
circuitului documentelor în cadrul proiectului şi alte activităţi de
secretariat (conform fişei postului)
Academia Română- Filiala Cluj-Napoca
Adresa: str. Republicii, nr. 9, Cluj-Napoca
implementare proiecte POSDRU
1 iunie 2014 – 15 decembrie 2015
Cercetător postdoctoral în proiectul Cercetători competitivi pe plan european
în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare
multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863;
cercetare etnologică; elaborare şi publicare de lucrări ştiinţifice;
Universitatea de Vest din Timişoara
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4,Timişoara
cercetare
august 2010-noiembrie 2013
asistent de cercetare
cercetare etnologică de teren; cercetare de arhivă; elaborare şi
publicare de lucrări ştiinţifice
Academia Română-Filiala Cluj-Napoca,
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”
Adresa: str. Republicii, nr. 9, Cluj-Napoca
cercetare

1 octombrie 2008- 30 septembrie 2011
Cercetător doctorand în proiectul Studii doctorale, factor major de
dezvoltare
al
cercetărilor
socio-economice
şi
umaniste,
POSDRU/6/1.5/S/4

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale
studiate/ competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale
studiate/ competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/ competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

documentare, elaborare şi publicare de articole de specialitate,
elaborarea tezei de doctorat.
Universitatea „Babeş-Bolyai”
Adresa: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca
cercetare

1 iunie 2014 – 15 decembrie 2015
Studii postdoctorale desfăşurate în cadrul proiectului Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socioeconomice.
Reţea
de
cercetare
multiregională
(CCPE),
POSDRU/159/1.5/S/140863;
Certificat de studii postdoctorale
Domeniul Filologie. Competenţe de cercetare şi managementul
proiectelor. Titlul proiectului de cercetare: Construcţia documentelor
etnografice. Analiză de caz: Fondul de Manuscrise al Arhivei de Folclor
a Academiei Române (1930-1949
Universitatea de Vest din Timişoara

2008-2012
Studii doctorale
Diploma de doctor Seria H Nr. 0013730, emisă în baza OMECTS nr.
5743 din 12.09. 2012
Domeniul Filologie. Titlul tezei: Practicile funerare şi pomenirea
morţilor în spaţiul cultural polifonic al Sulinei. Coordonator: prof. univ.
dr. Ion Cuceu
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de Studii europene, Şcoala doctorală „Paradigma europeană”
2007-2008
Masteratul de Studii multiculturale
Diplomă de master seria G, nr. 0130946
Studii culturale
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de Studii europene
2003-2007
Studii universitare
Diplomă de licenţă seria A1, nr. 0036065
Filologie. Limba şi literatura română- Etnologie
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleză
Limba germană

româna
Înţelegere
Ascultare

Citire

C1
B2
B1

C1
B2
B1

Vorbire
Participare laDiscurs oral
conversaţie
B2
B2
B2
B2
A2
A2

Scriere
Exprimare
scrisă
B2
B1
A2

abilităţi

Abilităţi de muncă în echipă, inclusiv în medii multiculturale, dobândite,
între 2003-2019, în urma cercetărilor etnologice de teren organizate de
specialişti din ţară şi străinătate, în urma stagiilor de mobilitate
transnaţională, dar şi în calitate de cercetătoare la Academia Română,
Filiala Cluj-Napoca.

Competenţe şi
organizatorice

aptitudini

Abilităţi de coordonare evenimente ştiinţifice, dobândite în urma
organizării de conferinţe, seminarii de cercetare, workshop-uri.
Competenţe în managementul de proiect, dobândite în urma unor cursuri
de formare profesională oferite grupului ţintă din două proiecte de
finanţare (POSDRU/6/1.5/S/4; POSDRU/159/1.5/S/140863).

Competenţe
tehnice

aptitudini

Utilizarea aparaturii foto-video şi de digitizare a documentelor
etnografice, aptitudini dobândite în cadrul Academiei Române, Filiala
Cluj-Napoca.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Buna utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) şi
Microsoft Project.

Competenţe
sociale

şi

şi

Informaţii suplimentare

I.

Proiecte de cercetare/granturi
Cercetător ştiinţific principal III în cadrul proiectului PN-III-P22.1-BG-2016-0390 eCULTFOOD – Digitalizarea patrimoniului
cultural alimentar. Regiunea Bacău (2017-2018);
Cercetător postdoctoral în cadrul proiectului Cercetători
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socioeconomice.
Reţea
de
cercetare
multiregională
(CCPE),
POSDRU/159/1.5/S/140863, implementat de Universitatea de Vest din
Timişoara (2014-2015);
Cercetător-doctorand în cadrul proiectului Studii doctorale, factor
major de dezvoltare al cercetărilor socio-economice şi umaniste,
POSDRU/6/1.5/S/4, implementat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca (2008-2011);
Asistent de cercetare în cadrul grantului CNCSIS TE Vechi
Paradigme epistemice–noi paradigme instituţionale pentru studiile
româneşti de folk-lore, implementat de Filiala Cluj-Napoca a
Academiei Române (2010-2013);
Beneficiară a Bursei ASER-Junior 2010, pentru derularea
proiectului Din poveste în poveste. Studiu asupra narativităţii
contemporane în localitatea Sulina, judeţul Tulcea.
II. Experienţă în implementarea proiectelor finanţate din
fonduri europene
Secretar administrativ în proiectul „PECAFROM – Promovarea
egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile
din România” (POSDRU/144/6.3/S/127928).
III. Premii oferite de asociaţii profesionale
Premiul Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România în anul
2010, însoţit de Bursa de cercetare ASER Junior;
IV.
Stagii de mobilitate transnaţională
Research Centre for the Humanities. Institute for Musicology,
Hungarian Academy of Sciences, Budapesta (1-30 iunie 2015);
Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains, Institut
de Sociologie, Université Libre de Bruxelles, Belgia (1 ianuarie 201131 martie 2011).
V. Experienţă în cercetarea etnologică de teren
Cercetări de teren individuale şi în echipe de cercetare, focalizate
pe următoarele tematici: ritualuri funerare (2002-2016), povestitul în
contemporaneitate (2007-2018), hrana tradițională (2017-2019),
ceremonialuri de primăvară şi vară în Transilvania (2002-2008),
obiceiuri de iarnă (2004-2007) etc.;
VI. Experienţă în activitatea didactică
Seminarii susţinute, în calitate de doctorand/colaborator extern,
la:
Facultatea de Studii europene a Universităţii „Babeş-Bolyai”:
Antropologia în Europa. Cazul românesc în context european
(2010/2011), Teorii sociale şi culturale (2011/2012, 2012/2013),
Metodologie de cercetare practică. Redactarea unei lucrări ştiinţifice
(2012/2013) şi Metodologia cercetării. Abordare multidisciplinară
(2012/2013);
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Univeristăţii „Babeş-Bolyai” –
specializarea Etnologie: Istoria etnologiei în Europa (2011/2012),
Ritualuri tradiţionale româneşti (2011/2012).

VII. Membră în comisii de experți/asociații profesionale
Membră a Asociației de Științe Etnologice din România (din
2010)
Membră a Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului
Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii și Identității
Naționale (din 2017)
Membră externă a Research Center for Heritage and Cultural
Anthropology (RheA) din cadrul Universității de Vest din Timișoara
(din 2016)

Cluj-Napoca, 8 februarie 2020

Cosmina Mocanu

