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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Topor, Claudiu-Lucian 
Adresă(e) Aleea Rozelor, Nr. 24, Bl. K.2, Sc. C, Et. 1, Ap. 5,  700 206, Iasi, Romania  

Telefon(oane) 0332- 454 425 Mobil: 
                    0745/ 070 821 

 

Fax(uri)  
E-mail(uri) claudiulucian@yahoo.com   

 
  

Naţionalitate(-tăţi)   Română 
  

Data naşterii 09.08.1975 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională Profesor. Lect. Univ. dr, Asistent. Univ. drd.;  Preparator univ. drd. La Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza din Iași. În prezent  activez și în calitate de  cercetător științific.  

  

Perioada   
       2001-2004 - preparator în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza ” din  
Iaşi  
        2004-2007 - asistent în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza ” din 
Iaşi 
   

Funcţia sau postul ocupat - Din 2007 până în prezent –sunt lector doctor în cadrul Facultăţii de Istorie a 
Universitatii „ Al. I. Cuza” din Iaşi. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi şi responsabilităţi didactice: În cadrul Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi 
activez la Facultatea de Istorie unde predau cursuri şi conduc seminarii la 
domeniul de licenta istorie, specializarea Istorie:  Introducere în istorie - Curs şi 
seminar anul I, sem. I; Diplomaţia modernă. O istorie a congreselor şi 
conferinţelor internaţionale  - curs şi seminar special (Europa modernă), anul II, 
sem. IV ; Mass-media si relaţiile internaţionale - Curs şi seminar la studii de 
Master, specializarea Relaţii, instituţii şi organizţtii internaţionale  /  Seminar 
Europa modernă, anul II, a doua jumatate din sem. I /Originile Primului Război 
Mondial - curs si seminar opțional,  anul II, sem. I. La   Facultatea de Științe 
Politice, specializarea RIISE,  predau disciplina Istoria relațiilor internaționale - 
curs şi seminar-  anul I, prima jumatate din semestrul II. Activități și 
responsabilități de cercetare, manageriale ca director de proiect: Foreign 
diplomats in the Kingdom of Romania. Ways of socialisation and mundanity 
experiences (1881-1914),  finanțat de CNCS-UEFISCDI,  PNII-RU-TE-2012-3-0288, 
contract nr. 52/ 30. 04. 2013. 
 
 

mailto:claudiulucian@yahoo.com


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Numele şi adresa angajatorului Bulevardul Carol I, Nr.11, 700 506  
Iasi, Romania 
T:+40 (232) 201000 
F:+40 (232) 201201 
E:contact@uaic.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

 
Educaţie şi formare  

 

-2010-2013- cercetător postdoctoral. Beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul 
proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944 - Dezvoltarea capacităţii de inovare şi cresterea 
impactului cercetării prin programe post-doctorale. 

Perioada -2001- 2006 - doctorand la Facultatea de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza ” din Iaşi 
-2000 - 2001- am urmat programul de studii aprofundate „Românii în relaţiile internaţionale” 
la  Facultatea de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza”  din Iaşi   
- 1996 -2000 - student la Facultatea  de Istorie din cadrul Universităţii “ Al. I. Cuza ” Iaşi, 
specializarea  Istorie 
-1994-1995 - student la Academia Internationala pentru Studiul Istoriei, Culturii si Religiilor 
din Bucureşti, specializarea Cultură  şi religie 
- 1990 -1994 -elev la  Colegiul National “Alexandru Ioan  Cuza ” din Focşani, profil filologie-
istorie  

Calificarea / diploma obţinută -  2012, 2-3 martie,  participant la Cursul Managementul calității în învățământul superior, la 
Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Corpul R, Sala de conferințe 502. Contract 
POSDRU/86/1.2/S/61959 – Certificat de membru al Comunității universitare pentru 
managementul calității în învățământul superior 
- 2006, am susţinut în şedinţă publică lucrarea de doctorat  intitulată Germania, România şi 
războaiele balcanice (1912-1913), pentru care am obţinut titlul ştiinţific de doctor în Ştiinţe 
Umaniste, domeniul Istorie (calificativul foarte bine şi distincţia Magna cum laudae )/ 
dipoma de doctor in Ştiinte umaniste 
 - 2001 am absolvit studiile aprofundate la Facultatea de Istorie a Universităţii „ Al. I. Cuza ” 
din Iaşi, specializarea „Românii în relaţiile internaţionale”; lucrare de disertaţie: Relaţii 
politice româno-germane (1883-1914) / diploma de studii aprofundate 
  - 2000 - Licenţiat în istorie, Facultatea  de Istorie din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 
specializarea istorie cu lucrarea de licenţă Activitatea Consulatului Austriei din Iaşi (1853-
1856); şef de promoţie/ diploma de licenţă 
- 1994 -  absolvent al  Colegiului National “Alexandru Ioan  Cuza” din Focşani, profil 
filologie-istorie/ diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria și teoria relaţiilor internaţionale, perspective interdisciplinare vizând problematica 
organizării păcii, cooperarea internaţională, sisteme de alianţe, ipostaze şi performanţe 
ale omului de stat – competențe în domeniul cunoașterii istorice / Istoria Europei 
moderne, abordări privitoare la evoluţia conceptelor, ideilor şi a curentelor politice, 
formele vieţii de stat,  perspective demografice, structuri sociale, convingeri religioase, 
dileme şi controverse ale alterităţii – competențe în domeniul cunoașterii istorice / Istoria 
Balcanilor, popoare şi etnii, provincialism şi naţionalism, configurarea păcii şi frecvenţa 
războaielor, obiceiuri şi mentalităţi,- competențe în domeniul cunoașterii istorice / 
Istoriografie, curente, teze şi orientări contemporane, influenţe europene asupra scrisului 
istoric românesc. Competenţe didcatice şi de cercetare ştiinţifică – competențe în 
domeniul cunoașterii istorice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Universitatea Alexandru ioan Cuza din Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Germană  B2  Utilizator     
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator independent 

Engleză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator elementar 

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

Zertifikat  Deutsch, calificativ gut (bine),  eliberat de Deutsches Kulturzentrum, Bucuresti,  
25. 04. 2000 

Competenţe şi abilităţi sociale -  Capacitate dezvoltată de comunicare internatională. Competenţă dobândită  din 
poziția de membru al CHIR (Commision of History of International Relations, Milano, 
Italia)    
- Capacitate de adaptare la medii culturale diferite şi spirit de iniţiativă în coperarea 
externă. Competență dobandită în stagiile de perfecţionare la universităţile partenere din 
străinătate.  
- Competență de evaluator dobândită din atribuţiile ce îmi revin ca  membru în  Advisory  
Board  la revista   „The  Romanian  Journal  ofModern History”, Iași  ( baza de date 
CEEOL) 
- Sociabil și altruist. Abilități dobândite în respectabile cercuri profesionale unde mi-am 
câștigat calitatea de membru SSIR, filiala Iași, Centrul de cercetare a Istoriei Relațiilor 
Internaționale și Studii Culturale “Grigore Gafencu”, Târgoviște.  

 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
-  Spirit organizatoric. Competenţă dobândită prin activitatea de director adjunct al 
Centrului de Istorie a Relaţiilor Internaţionale din cadrul Facultatii de Istorie a Universităţii 
Al. Ioan Cuza din Iaşi.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- O buna stăpânire a instrumentelor Microsoft Office ( Word, Power Point), utilizator 
Internet.   Competenţe dobandite in context profesional. 

 

 
Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini  
 

 
Permis(e) de conducere - Permis de conducere. Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 


