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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Colban Cassian 

Adresă(e) Nr. 36, , cod poştal 307315, localitatea Periam, România 

Telefon(oane)    Mobil: 0742 600 192 
 

        

Fax(uri)  

E-mail(uri) colban.cassian@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) româna 
  

Data naşterii 30.06.1993 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

- 

  

Experienţa profesională  
  

                                                   Perioada    Ianuarie 2016 - prezent  

                         Funcţia sau postul ocupat    Prof. lb. și lit. germană 

        Activităţi şi responsabilităţi principale    Activitate didactică 

                 Numele şi adresa angajatorului 
   
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                         
                                 

 
                                                   Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
        Activități și responsabilități principale 
                 Numele și adresa angajatorului 
     
    Tipul activității sau sectorul de activitate 
                                                                                              
  

   Liceul Teoretic Periam, strada Magnoliei, nr. 2, cod poştal 307315, com. Periam, jud. Timiș 
    
   Activitate didactică 
 
 
   20 iunie 2017 - 18 august 2017  
   Arheolog 
   Săparea și documentarea complexelor și artefactelor arheologice descoperite 
   Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Bd. Vasile Pârvan nr.       
   4, Timişoara, 300223, România 
   Săpături arheologice preventive la situl arheologic „Moșnița Veche 17 – (Jud. Timiș) 

  
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
 

   2015 - 2017 
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,  programul de studii de 
master cu titlul disertației: Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile cu lucrarea de 
disertație Cercetări arheologice neinvazive pe hotarul comunei Periam. Realizarea hărții potențialului 
arheologic. 

    
   2012 - 2015 
   Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale          
   Comunicării, cu licența  în Relații internaționale și studii europene - în limba germană cu titlul lucrării:     
   Darstellung der Ereignisse der Rumänischen Revolution aus 1989 im Pressewesen. 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relații internaționale 
Limba şi literatura germană 
Filozofie 
Arheologie 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 
Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză, germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 
 

Citire 
 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba 
                                                          Engleză     

 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba 
                                                         Germană 

 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale    Spirit de echipă dezvoltat.  
Obiectivitate și exigentă obținute prin experiență activitătii la catedră de 1 an și jumătate.  
Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de 
noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socioculturale, competențe 
dobândite în urmă realizării numeroaselor proiecte de grup în cadrul activităților de la locul de muncă, 
în cadrul numeroaselor evenimente culturale și sociale la care am participat.  
   

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Punctualitate, capacitatea de a luă decizii în condiții de stres și de a respectă  
   termene limită;  

Capacitate de analiză sarcini și spargere în responsabilități;  
Capacitate de evaluare abilități profesionale ale colaboratorilor;  
Spirit analitic;  
Lucru în echipă;  
Spirit de evaluare și îmbunătățire;  
Capacitate de autoperfecționare-autodidact.  
   

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

  Deţin o bună stăpânire a Microsoft Office-ului (Word, Excell, Power Point). 

 
 

Competenţe şi aptitudini artistice - 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini - 

 
 

Permis(e) de conducere Permis de conducere - Categoria B (din 2012) 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


3 
 

Informaţii suplimentare Activitate didactică 
2016-2017 
- participare la activitatea Consfătuirilor județene de specialitate  
- 1-9 0ctombrie 2016, participarea la „Școala de toamnă din Valea Alunului pentru doctoranzi în istorie 
veche și arheologie – Sesiunea de comunicări a studenților” cu titlul lucrării: O privire retrospectivă 
asupra economiei pastorale din Munții Șureanu. Analiza corespndenței dintre traseele de 
transhumanță și obârșia izvoarelor din golul alpin.  
-  29 noiembrie 2016, participarea la proiectului interjudețean Învățăm să conviețuim armonios în 
cadrul Simpozionului Național „MULTICULTURALITATE ȘI TRADIȚIE” în calitate de prof. 
coordonator al elevului Cozma Marius, cls a VIII-a B, cu titlul lucrării „Legenda Kaulei” și obținerea 
premiului I; 
- am manifestat disponibilitate la cerințele școlii ca profesor supraveghetor simulare Bacalaureat și  
Evaluare Națională; 
- susținere referat în cadrul Comisiei metodice de limbă și comunicare. 
 
2018 
- 18 ianuarie 2018, participare la activitatea cercului profesorilor de istorie zona Sânnicolau Mare, cu 
tema: „Integrarea istoriei locale în procesul instructiv educativ”; 
- 21 februarie 2018, participare la activitatea Consfătuirilor județene de specialitate.  
 

Publicații  
Cercetări arheologice neinvazive vizând realizarea hărții potențialului arheologic al comunei Periam 
(ISBN 978-606-708-183-1)  
Cercetări arheologice neinvazive pe hotarul comunei Periam, în Monitorul Primăriei Periam, Anul VI, 
Nr. 2 / 2017 
(ISSN 2285-9373)  
 

Activități de voluntariat: 
2017 – prezent, voluntar în compartimentul S.V.S.U. al Primăriei Periam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anexe  

 


