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INFORMAȚII PERSONALE Eduard Schuster 
 

  

 
 Str. Andrei Mureșanu 3-5, RO-420117 Bistrița  

 
 +4(0)263 210397     +4(0)751 786223, +4(0)721 646816       

 
eduard.schuster@ubbcluj.ro 

 
Sexul M | Data nașterii 25.06.1976   

 

 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   

 
 
 
 

FUNCȚIA ACTUALĂ Șef lucrări  

Din anul 2016 Lector universitar  
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie,  
Departamentul de Geografie al Extensiilor - Bistrița  

▪ Cursuri, lucrări practice și seminarii, cercetare, tutoriat, îndrumare lucrări de licență și disertație, 
realizarea orarului și a altor documente interne ale departamentului, realizarea și întreținerea site-ului 
specializării Geografia Turismului 

Învățământ superior   
  

2011 – 2016 Asistent universitar  
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie,  
Departamentul de Geografie al Extensiilor - Bistrița  

▪ Lucrări practice și seminarii, activitate de cercetare, tutoriat, realizarea orarului și a altor documente 
interne ale departamentului, realizarea și întreținerea site-ului specializării Geografia Turismului 

Învățământ superior   
  

2004 – 2011 Asistent universitar  
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie,  
Catedra de Geografie Umană, Extensia Universitară Bistrița  

▪ Lucrări practice și seminarii, activitate de cercetare, tutoriat, organizarea practicilor de studii cu 
studenții, îndrumarea de lucrări de licență, realizarea orarului și a site-ului specializării  

Învățământ superior   
  

2002 – 2004 Preparator   
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie,  
Colegiul de Activități Turistice Bistrița  

▪ Lucrări practice și seminarii, activitate de cercetare, tutoriat,  îndrumarea de lucrări de licență  

Învățământ superior   
  

2001 – 2002 Cadru didactic asociat   
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie,  
Colegiul de Activități Turistice Bistrița  

▪ Cursuri, lucrări practice și seminarii, tutore al secției germane  

Învățământ superior   
  

2000 – 2001 Profesor suplinitor   
Școala cu cls. I-VIII Chinteni, com. Chinteni, jud. Cluj,  
Grup Școlar „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca    

▪ Activitate didactică de predare a geografiei, dirigenție  

Învățământ gimnazial și liceal (seral)  

mailto:eduard.schuster@ubbcluj.ro
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

2011 – 2014  Doctor în Geografie  EQF 8  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie  

▪ Titlul tezei de doctorat: Așezările germane din Culoarul Apold-Orăștie (Unterwald). Studiu de 
geografie istorică  

  

 

2006, aprilie Seminar motivațional didactic   

Centrul de formare Sambachshof, Bad Königshofen, Germania  

▪ Pregătire metodico-didactică pentru predare în limba germană  
  

 

2002 – 2009  Doctorat (nefinalizat)   

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie   

▪ Tema de cercetare: Satul german din Podișul Târnavelor. Studiu de geografie 
umană  

 

  

 

2000 – 2001  Studii Aprofundate în Geografie Umană EQF 7  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie  

▪ Titlul disertației: Orașul Sebeș și periurbanul său  
  

 

1995 – 1999  Licențiat în Geografie  EQF 6  

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie  

▪ Titlul lucrării de licență: Valea Sebeșului. Studiu de geografie umană   

Absolvent al modulului pedagogic  
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Limbi materne germana, româna   

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 

Maghiară A1 A1 A1 A1 A1 

 Conform grilei de autoevaluare a Cadrului  european de referință pentru limbi străine   

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  

Competențe de comunicare  ▪ bune competențe de comunicare, dobândite în urma interacțiunii sociale constante în plan academic 
(bun ascultător, deschis la idei noi, limbaj adaptat contextului)   

▪ bune competențe în comunicarea formală și informală, verticală și orizontală, în cadrul instituției 
(cunoașterea, înțelegerea și aplicarea normelor de comunicare formală, utilizarea eficientă a 
comunicării informale)  

Competențe 
organizaționale/manageriale  

▪ bun colaborator în procesul de dezvoltare organizațională  

▪ competențe manageriale la nivelul departamentului bazate pe respectul pentru valorile instituționale 

Competențe dobândite la locul de 
muncă  

▪ competențe organizatorice dobândite în urma  organizării sau sprijinirii de manifestări științifice 
naționale și internaționale și a coordonării de practici de studii cu studenții  

▪ înțelegerea proceselor decizionale, urmare a calității de membru în Senatul UBB în două mandate  

▪ capacitatea de muncă în echipă  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 
 
 

Bistrița, 
20.11.2017 

Competențe informatice  ▪ Utilizare mediu – avansată a calculatorului, în sistemul de operare Windows; programe: pachetul MS 
Office, pachetul OpenOffice; diverse alte aplicații (GIS, creare pagini web, editare imagini, etc.); 
navigare precisă, utilizare avansată a internetului, folosirea de aplicații online specifice (stocare și 
partajare de date, aplicații GIS) 

Publicații 

 

 

Proiecte 

Conferințe 
 

Distincții 

Afilieri 

Funcții 

▪ Autor / coautor a peste 40 de articole și studii de specialitate publicate în reviste indexate ISI, BDI, în 
reviste recunoscute CNCSIS, în volume de conferințe internaționale și naționale ș.a. 

▪ Două cărți (1 autor, 1 coautor), trei capitole în volume colective  

▪ Membru de echipă în două proiecte naționale de cercetare  

▪ Participant la peste 20 de conferințe, congrese, simpozioane și sesiuni de comunicări naționale și 
internaționale (prezentări, moderator, organizator)  

▪ Două premii naționale Comenius acordate de Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca (2009, 2010) 

▪ Membru al Societății de Geografie din România, filiala universitară Alma Mater Napocensis  

▪ Membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Geografie și membru al Comisiei de Etică a acestuia, 
membru în Consiliul Departamentului de Geografie al Extensiilor  


