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CURRICULUM VITAE 

 

 

Numele şi prenumele: TEODOR CORINA 

Data şi locul naşterii: 28 august 1967 - Târgu-Mureş 

Studii secundare:        Şcoala generală nr. 16, Târgu-Mureş (1973-1981) 

              Liceul Pedagogic Târgu-Mureş (1981-1985), profilul pedagogic 

Studii universitare:    Facultatea de Istorie-Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca 

(1985-1989), profilul istorie, specializarea istorie - filosofie 

Studii de doctorat: - doctorat în Istorie susţinut la Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj, 2002, 

cu  teza: Istoriografia ecleziastică română din Transilvania în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, cu distincţia „Magna Cum Laude”. 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Nicolae Bocşan 

Limbi străine cunoscute: franceză, italiană 

Stagii de documentare: Milano (aprilie-mai 1995); Urbana - Illinois (ianuarie-februarie 1996); 

Roma - Pisa (mai-iunie 1998); Pisa (septembrie 1999); Budapesta (octombrie 1999 şi 

oct.2002); Chişinău (septembrie 2003, septembrie 2006); Lecce (noiembrie 2006). 

Funcţii pe perioade: profesoară de istorie la Şcoala generală nr. 11 şi Şcoala generală nr. 19 

Bacău  (1 septembrie 1989 – 1 aprilie 1990); bibliotecar la Serviciul de informare 

bibliografică de la Biblioteca Judeţeană Mureş (1 aprilie 1990 - 15 septembrie 1990); 

profesoară de istorie la Liceul Pedagogic din Târgu-Mureş (15 septembrie 1990 - 1 

septembrie 1992); cercetător asistent, cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-

Umane „Gheorghe Şincai“ (1 septembrie 1992 – 1 iulie 1996); cercetător ştiinţific principal 

gradul III la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai“ (1 iulie 1996- 1 
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octombrie 1998); cercetător ştiinţific principal gradul III, jumătate de normă -la Institutul de 

Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai“ (1 octombrie 1998-...); cadru didactic asociat la 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior“ din Târgu-Mureş în anii 

universitari 1996/1997 şi 1997/1998 şi la Facultatea de Teologie Greco-Catolică a 

Universităţii „Babeş-Bolyai“, Departamentul Blaj, în anii universitari 2001/2002 şi 

2002/2003; lector universitar la Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior“ 

din Târgu-Mureş (1 octombrie 1998- 1 martie 2005); director, Biblioteca Judeţeană Mureş 

(din 1 iulie 2005- 15 martie 2009); conf. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe şi Litere a 

Universităţii „Petru Maior“ din Târgu-Mureş (din martie 2005-...). 

Calitatea actuală: conf. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru 

Maior“ din Târgu-Mureş; cercetător ştiinţific principal gr. III la Institutul de Cercetări Socio-

Umane „Gheorghe Şincai“ din Târgu-Mureş (cu jumătate de normă). Şefa catedrei de Istorie-

Relaţii internaţionale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere- Universitatea Petru Maior, 

Târgu Mureş (2009-2011). Din sept.2011 director al Departamentului de Istorie ș i relaț ii 

internaț ionale în cadrul aceleiaș i universităț i. 

Activitate profesională:  

 Între anii 1996-2011 am predat la Universitatea „Petru Maior“ din Târgu-Mureş 

cursuri de istoria istoriografiei române, istoria istoriografiei universale, curente şi metode în 

istoriografia sec. XX, introducere în istoria medievală a României, introducere în istoria 

medievală universală, istoria mentalităţilor medievale, metodologia cercetării ştiinţifice, iar în 

anii universitari 2001/2002 şi 2002/2003 la Universitatea „Babeş-Bolyai“, Facultatea de 

Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj – cursul de introducere în istoria bisericii 

universale. 

 Conducător ştiinţific al cercului studenţesc de istorie medie şi istoriografie. 

 Coordonator ştiinţific al revistei studenţeşti „Caietele Gh. I. Brătianu“ al Secţie Istorie-

Engleză, Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior“ din Târgu-Mureş. 

 Îndrumător a numeroase teze de licenţă şi disertaţii de masterat ale studenţilor şi 

masteranzilor de la specializările Istorie-Engleză, Istorie-Română, Istorie, Relaţii 

Internaţionale şi studii europene, Elite, cultură şi construcţie europeană la Universitatea „Petru 

Maior“ din Târgu-Mureş. 

Activitate ştiinţifică: 

 director al grantului Biserică şi societate la românii ardeleni. O analiză zonală 

(secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea), încheiat în anii 1999 şi 

2000 cu Consiliul pentru Granturile Academiei Române, realizat în cadrul Institutului de 

Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai“ al Academiei Române.  
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 membră a grantului CNCSIS 474/ 2005-2006, Intelectualitatea română din 

Transilvania şi receptarea valorilor culturale, politice şi economice ale Europei 

moderne, director prof.univ. dr. Cornel Sigmirean. 

 coordonator din partea Bibliotecii Judeţene Mureş al proiectului Sistemul naţional 

unitar de informare şi documentare (NUSIDOC S&T), având drept obiective realizarea 

portalului ROLINEST şi a primului Catalog virtual românesc în ştiinţă şi tehnologie 

(2006-2007). Pentru Biblioteca Judeţeană Mureş a însemnat implementarea unui nou soft de 

bibliotecă -Alephino, a catalogului on-line şi a includerii datelor în catalogul colectiv al celor 

mai importante biblioteci universitare din ţară. Director de proiect prof.univ.dr. Doina Banciu- 

INID, responsabil prof.univ.dr. Valentin Pleşu- Universitatea Politehnică Bucureşti, proiect 

finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

 coordonatoare a proiectul AFCN – Mai aproape de lectură: biblioteca publică în 

serviciul studenţilor (2008), având drept obiectiv digitizarea unor lucrări din bibliografia 

obligatorie a cursurilor de istoria României şi accesul direct al tuturor utilizatorilor de pe site-

ul Bibliotecii Judeţene Mureş. 

 membră a grantului cu titlul Crossing Borders: Insights into the Cultural and 

Intellectual History of Transylvania (1848-1948)/Dincolo de frontiere: aspecte ale istoriei 

culturale si intelectuale a Transilvaniei (1848-1948) Cod proiect  PN-II-ID-PCE-2011-3-

0841, Contract Nr. 220/31.10.2011, pe perioada 2012-2014. 

 

 secretar de redacţie (1998-2004), ulterior membră în colectivul de redacţie al  

Anuarului Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai“ Târgu-Mureş (din 

2010); Redactor responsabil la Studia Universitatis Petru Maior, Seria Historia (2000-

2009), din 2010 secretar de redacţie; Redactor- şef al publicaţiei Libraria. Studii şi cercetări 

de bibliologie, Târgu- Mureş, între anii  2005-2008. Din 2009 membră în colegiul ştiinţific. 

 Membră a Asociaţiei istoricilor din Transilvania şi Banat, a Societăţii Academice 

„Gheorghe I. Brătianu“, a Asociaţiei istoricilor greco-catolici din România. 

 Premiul Academiei „Gheorghe Bariţiu” (Bucureşti, 2005), pentru cartea Coridoare 

istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transilvania 

anilor 1850-1920, Presa Universitară Clujeană, 2003; Diploma de excelenţă oferită de 

Uniunea Scriitorilor, filiala Mureş pentru oportunitatea proiectelor culturale ale Bibliotecii 

Judeţene Mureş în 2008. 

 Participantă la numeroase sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu comunicări 

de istoria istoriografiei,  istoria ecleziastică şi a vieţii religioase, istoria lecturii. Autoare a 

unor lucrări de specialitate din domeniile amintite. 



 4 

 Din 2011 evaluator Aracis pentru domeniul Istorie. 

 


