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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MALIȚA LIVIU 
Adresă(e) Cluj, L. Pasteur nr. 36 A 

Telefon(oane) 0264-521464 Mobil: 0744-653236 
Fax(uri) 0264-590066 

E-mail(uri) liviumalita@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 27 martie 1959 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă  / Domeniul 
de activitate/ Gradul didactic 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, Facultatea de Teatru și Televiziune, teatru, 
profesor 

  

Experienţa profesională 2009 – profesor dr. 
2000-2008 – conferențiar dr. 
1994-2000 – lector univ. 
1991-1994 - cercetător științific, Centrul de Studii Transilvane, Fundația Culturală Română 
1990-1991 – redactor, secretar general de redacție, Revista de cultură a Uniunii Scriitorilor din 
România ”Apostrof” 
1986-1990 Profesor de limba și literatura română, Liceul Ind. nr. 2, Deva, jud. Hunedoara 

  

Perioada   
Funcţia sau postul ocupat Decan 

Activităţi şi responsabilităţi principale 2005-2017 Decan, Facultatea de Teatru și Televiziune 
2003-2006 Director grant CNCSIS 
2001-2005 Șef de catedră, Catedra de Teatru, Facultatea de Litere 
2001-2004 Expert evaluator CNCSIS 
1997-2001 Consilier teritorial șef, Inspectoratul pentru Cultură al județului Cluj, Ministerul Culturii 
1990-1991 Secretar general de redacție, Revista de cultură a Uniunii Scriitorilor din România 
”Apostrof” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactic 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 
1991 – 14 oct. 1999 Stagiu de doctorat 
1994 – 1999 participare la programul internațional OFAJ de formare de formatori (Office Franco-
Allemand pour la Jeunesse) 
1993 – bursă de studiu la Universitatea Sorbonne, Paris, acordată de Fundația Soros 
1989 definitivatul în învățământul preuniversitar 
1982 – 1986 Facultatea de Filologie, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj 
1974 – 1978 Liceul de matematică-fizică ”Miron Constantinescu”, Arad, profil filologie-istorie 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie, specializarea ”literatură română” 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Literatură română, lingvistică, teoria literaturii și literatură comparată, estetică, istoria filosofiei, 
psihologie școlară. 
Aptitudini și competențe de critic și istoric literar și teatral, dovedite prin studiile și volumele publicate 
și recunoscute prin calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor din România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

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 C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent 

Limba engleză B
2 B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar B2 Utilizator 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 
Bună capacitate de adaptare și de comunicare, foarte bună atenție pentru celălalt. 
De obicei, factor de echilibru și coeziune în colectivele (de catedră sau de cercetare) în care 
funcționează 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 
Competențe instituționale manageriale, obținute în funcția de șef de catedră și de decan, precum și în 
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cea de consilier teritorial șef la Inspectoratul pentru Cultură Cluj.Competențe ăn managementul de 
proiect și de echipă. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 
Nu posed competențe tehnice. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 
Operare PC: abilități de procesare a informației în Word, Excel, Adobe. 
utilizare internet (aptitudini dobândite ca autodidact). 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 
Nu am competențe și aptitudini artistice. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite 
  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria 
Nu posed permis de conducere. 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului 
Lista selectivă de lucrări științifice 
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