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CARMEN ALBERT
0729825718
albertcarmen89@gmail.com
română
Feminin
 2010-2015
- şef serviciu la compartimentul cercetare-evidenţă al Muzeului Banatului
Montan
- derularea de proiecte de cercetare,
- participarea la proiecte sau programe interne de cercetare,
- participarea la proiecte sau programe internaţionale de cercetare,
- coordonarea şi verificarea privind aplicarea prevederilor H.G. nr.
886/2008 privind normele de clasare a bunurilor culturale mobile,
Muzeul Banatului Montan, B-dul Republicii, nr. 10, Reşiţa, Caraş-Severin
-

cercetare ştiinţifică şi evidenţă a patrimoniului mobil

 2008-2010
-şef birou evidenţă-expoziţii
-coordonarea şi realizarea de inventare a bunurilor patrimoniului mobil
-participarea la montarea expoziţiilor temporare şi permanente
-redactarea de fişe analitice de obiect a bunurilor culturale
-finalizarea proiectelor de cercetare privind bunurile din inventarul instituţiei
Muzeul Banatului Montan, B-dul Republicii, nr. 10, Reşiţa, Caraş-Severin
- cercetare şi muzeologie
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 1995-2008
- cercetător ştiinţific gradul II
- prelucrarea ştiinţifică a bunurilor culturale din inventarul instituţiei
- redactarea fişelor analitice a bunurilor de patrimoniu
- participarea la inventarele anuale/trimestriale
- valorificarea ştiinţifică a patrimoniului instituţiei
Muzeul Banatului Montan, B-dul Republicii, nr. 10, Reşiţa, Caraş-Severin
-

cercetare ştiinţifică în specialitatea istorie socială, istoria sociologiei,
istoria educaţiei, sociologie istorică.

Perioada
 2011-2015
Funcţia sau postul ocupat
- Conferenţiar universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi
- Cursuri şi seminarii de Managementul serviciilor sociale comunitare,
principale Strategii de combatere a violenţei, Istoria sociologiei, Teorii sociologice
contemporane, Metode şi tehnici de cercetare sociologică.
Numele şi adresa
- Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, nr. 1-4,
angajatorului
Facultatea de Ştiinţe Sociale, departartamentul de Teologie şi Ştiinţe
Sociale.
Tipul activităţii sau sectorul de
- activităţi didactice
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
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Numele şi adresa
angajatorului
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Alte activităţi

 1999-2011
- lector universitar doctor
- Cursuri şi seminarii de Introducere în sociologie, Sociologie Generală,
Managementul serviciilor sociale comunitare, Strategii de combatere a
violenţei.
- Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, nr. 1-4,
Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei, specializarea
asistenţă socială,
- activităţi didactice
 1987-1995
- cadru didactic debutant, definitiv, gr, II
- predare a disciplinelor istorie, ştiinţe sociale, geografie
- Şcolile generale, nr. 10, 11 Reşiţa, şcolile cu clasele I-VIII din Soceni,
Ilova, Goruia (jud. Caraş-Severin), Mireni (jud. Vaslui).
- educaţie
 Membră în colegiul de redacţie al Revistei „Tradiţia” (Serbia), membră
în colectivul de redacţie al „Anuarului” Institutului de Cultură al
Românilor din Voivodina (Serbia)

Educaţie şi formare
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Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite

 1996-2001, doctorat susţinut 16 iulie 2001 la Univ. „Babeş-Bolyai” ClujNapoca, cu teza „Cercetarea monografică în Banat (1859-1948)” cu
distincţia „Magna cum laude” îndrumător prof.univ. dr. Achim Mihu ,
specialitatea istoria sociologiei
 1983-1987 , absolvirea Facultăţii de Istorie-filosofie, secţia filosofieistorie, Univ.„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, frecvenţă la zi
 1976-1980 Liceul industrial, Dej, jud. Cluj
Profesor de istorie - filosofie
-Filozofie,
-istorie,
-psihologie,
-sociologie
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea ISCED 6
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
Limba engleză
C1
C1
C2
B1
C2
Limba franceză
B1
B1
B2
B2
B2
Limba germană
A1
A1
A2
A2
A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale -spirit de echipă, motivare, spirit creativ, abilităţi de comunicare obţinute în
urma exercitării profesiei de cadru didactic
-adaptare la situaţii noi
-capacitate de a lucra în medii multiculturale exersată în urma burselor şi
stagiilor de formare în Europa

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Competenţe şi aptitudini - aptitudini de leadership dobândite în cursul activităţii de coordonare a
organizatorice serviciului de cercetare-evidenţă a bunurilor culturale mobile şi realizare a
registrului de inventar general informatizat
- capacitate de gestionare corectă a timpului de realizare a unei sarcini
dobândită în urma unei activităţi de 17 în activitatea de cercetare ştiinţifică
- bun organizator al contactelor necesare obţinută în urma organizării a patru
ediţii a conferinţei internaţionale „Banatul-istorie şi multiculturalitate”
- capacitate de analiză şi sinteză obţinute în urma participării în comisii de
doctorat
- capacitate de gestionare eficientă a resurselor
Competenţe şi aptitudini de Abilităţi de utilizare PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office,
utilizare a calculatorului Power Point, Windows, Internet explorer) dobândite în urma absolvirii cursului
de operator şi ajutor programator în 1998.
Permis(e) de conducere Categoria B obţinut în 1992
Burse/atestate/granturi
 2010-2012, expert în domeniul istorie-arheologie/documente,
memorialistică, fotografii secolul XIX-XX, atestat de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional,
 2007 mai beneficiară a unei burse Socrates şi efectuarea unui curs de
Managementul proiectelor europene în Italia (Florenţa-Italia).
 1999 ianuarie-iunie beneficiară a unei burse de mecenat de la Fundaţia
pentru o Societate Deschisă.

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

 stagiu de pregătire în domeniul educaţiei adulţilor-Danemarca ian.1999apr.1999, în urma căruia am dobândit o altă înţelegere faţă de învăţarea
continuă, o deschidere spre educaţia modernă europeană a adulţilor dar
şi experimentarea de metode de educaţie a adulţilor în afara clasei.
Volume publicate

Volume îngrijite
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1. Aurel Cosma jr., Memorii, (ediţie, note, studiu introductiv Carmen Albert),
Ed. Mirton, Timişoara, 2010, 203 p.
2. Documentele Institutului Social Banat-Crişana, vol II, Ed. Mirton Timişoara,
2009, 417 p.
3. Introducere în sociologie (note de curs), Ed. Solness, Timişoara, 2007, 120
p.
4. Documentele Institutului Social Banat-Crişana vol.I, Ed. Mirton, Timişoara,
2003, 406 p.
5. Cercetarea monografică în Banat (1859-1948), Ed. Modus P.H., Reşiţa,
2002, 195 p.
6. Banatul în memorialistica „măruntă” sau istoria ignorată (co-autor), Ed.
Banatica, Reşiţa, 1995.
1. Studii şi cercetări bănăţene, (coord. Gh. Popovici, Carmen Albert),
Editura ICRV, Reşiţa-Novi Sad, 2012, p. 466.
2. Valeriu Leu, Însemnări manuscrise pe cărţi vechi din bisericile Eparhiei
Caransebeşului, (ediţie postumă îngrijită ce Carmen Albert), Ed.
Mirton, Timişoara, 2011, 157 p.
3. Valeriu Leu, Studii şi documente bănăţene 2, (ediţie postumă îngrijită de
Carmen Albert), Ed. Mirton, Timişoara, 2011, 491 p.
4. Studii şi cercetări, Actele Simpozionului „Banatul-trecut istoric şi cultural”,
(coord. Costa Roşu, Carmen Albert), Editura ICRV, Ed. Fundaţiei,
Zrenianin, Novi Sad, 2010, 567 p.
5. Studii bănăţene (coord. Valeriu Leu, Carmen Albert, Dumitru Ţeicu), Ed.
Mirton, Timişoara, 2007, 505 p.
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