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Curriculum Vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cibian / Aura-Celestina 
E-mail(uri)  aura.cibian@uab.ro 

 
Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 08.02.1976 
Sex F 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 

Experienţa profesională  

Perioada 2003 – 2021 
Funcţia sau postul ocupat preparator universitar (2003-2005) 

asistent universitar (2005 – 2014) 
asistent universitar doctor (2014 – 2021) 
lector universitar doctor (2021) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de seminarii și cursuri practice: limbă franceză contemporană (morfosintaxă, 
pragmatică și discursuri, traducere și interpretare, politici lingvistice europene) limbaj 
general și limbaj specializat, pentru grupe de studenţi filologi şi nefilologi. 
Din 2021 predare cursuri: Teoria și practica traducerii; Le nom et le groupe nominal; 
Syntaxe; Correspondance professionnelle; Interprétation simultanée et consécutive ; 
Terminologie. 
Cercetare științifică și transpunerea rezultatelor cercetării în activitățile de predare/învățare. 
Publicare de articole științifice și materiale didactice. 
Activităţi extradidactice în cadrul comunităţii universitare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România  
Str. Gabriel Bethlen Nr.5 (Rectorat) 
Strada Unirii nr. 15-17 (Facultatea de Istorie și Filologie) 
Cod Poștal: 510009 
e-mail: secretariat_istorie@uab.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ universitar 

Educaţie şi formare  

Perioada 2006-2012 
Calificarea/diploma obtinuta Docteur ès Lettres (Doctor în filologie) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Titlu acordat de Université de Provence, Aix-Marseille I, Aix-en-Provence, Franța și 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România. 
Teză bilingvă (în franceză și română) susținută în fața unei comisii internaționale, teză cu 
titlul: Aspects du franco-roumanisme culturel et linguistique, à la lumière des documents 
juridico-administratifs des pays roumains (1828-1848) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Internaţională (cotutelă) 

Perioada 2003-2004 
Calificarea / diploma obţinută Master „Tendinţe actuale în teoria limbajului” (in limbile engleză și franceză). 

Titlul disertației: Théories polyphoniques dans le discours publicitaire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Diplomă de Master acordată de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România. 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Națională 

Perioada 1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Filologie (specializarea Română-Franceză). 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Diplomă de licență acordată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România. 
Titlul lucrării de licență: L’argot, du langage ésotérique au style littéraire 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Naţională 
 

Perioada 1995-1998 
 

Calificarea / diploma obţinută Traducător în domeniul  economic (în limbile engleză și franceză) 
Titlul lucrării de licență: Agenții de publicitate, metode moderne de publicitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Diplomă de studii postliceale (3 ani) acordată de Institutul Postliceal „Phoenix” Cluj-
Napoca, România sub egida Ministerului Educației Naționale. 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 
Naţională 
 

Perioada 1998 
 

Calificarea / diploma obţinută D.A.L.F. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Cultural Francez din Cluj-Napoca, România. 
 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Diploma DALF – diplomă de nivel internaţional. 

Perioada 1998 
Calificarea / diploma obţinută Diploma BAC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Diploma de BAC acordată de Liceul Teoretic din orașul  Cugir, Jud. Alba, România. 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Națională 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  B2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Rezultă din: 
Colaborare în proiecte naționale și internaționale. 
Membră în asociaţii, centre: 
CAER, Université de Provence, Aix-en-Provence, Franța (2007 – 2012); CIEL, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România (2007 – 2021); CCI, Speculum, 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România (2007 – 2015); ACLIF, 
Universitatea Ovidius, Constanța, România (2004, 2005). 
Membră activă actualmente în: Centrul CIEL, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, România și Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural, Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia, România. 
Implicarea în activitățile comunității universitare UAB din 2003 – în prezent.  

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizatoare  de sesiuni ştiinţifice, cu participare naţională şi internaţională: sesiuni ale 
Catedrei de Limbi Moderne, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, România 
(2004 – 2010); 
Organizatoarea stagiului de practică profesională pt studenți pt dobândirea de competențe 
profesionale și atragerea de colaboratori, UAB – mediul instituțional-antreprenorial  
județean, UAB 2018 – 2019. 
Membră în Comitetul de organizare și în Juriul corector al Concursului de traduceri de texte 
literare și de specialitate, UAB Alba Iulia 2017-2019. 
Organizatoare și membră în Juriul corector al concursului de traduceri Mot-à-monde, etapa 
locala – 2010-2020. 
Organizatoare de și participantă la sejur în Franța, Conferința Jules Vernes, Nantes, 2005, pt 
și alături de un grup de 4 studenți ai UAB. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Redactare computerizată reflectată în activitățile în calitate de: 
Membră în Colegiul de redacție al revistei Annales Universitatis Apulensis, Series 
Philologica, ISSN 1582-5523, edițiile 2004 – 2018; 
Autoare și redactor de articole științifice (28 de articole publicate în reviste acreditate și în 
baze de date internaționale). 
Autoare și redactor de materiale didactice – suporturi de curs. 
Predare asistată de calculator. 
Etc. 

Informaţii suplimentare  
  

 


