Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Velimirovici Felician
B-dul Republicii Nr. 10, Reșița, 320151, România
(004) 0744998973
felix.velimirovici@gmail.com

Sexul M | Data naşterii 27/08/1987 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
15.12. 2014 - prezent

Cercetător Științific gr. III
Muzeul Banatului Montan, Reșița
▪ Cercetare științifică, organizare de expoziții, evaluarea, gestionarea, evidența și valorificarea
bunurilor culturale
Tipul sau sectorul de activitate Cercetare științifică, muzeografie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2011-2014
2009-2011
2006-2009
2002-2006

Studii universitare de doctorat – distincția Summa cum laude
Studii universitare de master – media generală 10
Studii universitare de licență – media generală 9,13
Studii liceale – media generală 9,50 la examenul de Bacalaureat
Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie
Colegiul Național „Mircea Eliade”, Reșița, profil filologie – limba engleză bilingv
▪ Discipline principale studiate: istoria postbelică a lumii, istoria României în secolul XX, radicalismul
politic, istoria comunismului, istoria Războiului Rece, istoria orală, teoria istoriei.

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Limba Română

Alte limbi străine cunoscute

Limba Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C1

C1

SCRIERE

Discurs oral

C1

C1

Certificate in Advanced English obținut în cadrul ESOL al Cambridge University, nivel B

Limba Franceză

Competenţe de comunicare

B1

B1

B1

B1

B1

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de muzeograf, ghid, și invitat la
diverse manifestări culturale, emisiuni radio-tv, conferințe naționale, mese rotunde, work-shop-uri,
simpozioane, vernisaje, ș.a.
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

Velimirovici Felician

▪ O bună cunoaştere a cadrului legal și a proceselor decizionale, fiind membru al comisiilor de
concursuri și de disciplină din cadrul instituției, precum și autorul procedurii operaționale care
reglementează managementul procesului de cercetare și valorificare ştiinţifică a cercetărilor
desfăşurate în cadrul Muzeului Banatului Montan din Reșița pentru programele de cercetare
ştiinţifică cu finanţare publică de la bugetul statului, prin bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin.

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat

Alte competenţe
Permis de conducere

▪ conducător auto profesionist atestat, pasionat de ciclism, literatură și muzică
Categoriile B, C și CE
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