
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Sorin Claudiu Man 

Câmpeni 2-4, 400217 Cluj-Napoca (România) 

 (+40) 264 534 848     (+40) 722 280 947    

 sorinman@gmail.com 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ

Supervizor practică în cadrul proiectului „Practica formativă integrată 
pentru studen ii la medicină” POSDRU/189/2.1/G/156565 Atribu ii: - ț ț
asigură monitorizarea i evaluarea stagiilor de pregătire practică ș
pentru studen ii repartiza i; - efectuează vizitele de monitorizare la ț ț
partenerii de practică atribui i; - elaborareză pe baza acestora ț
rapoarte de monitorizare a stagiilor de practică; - participă la 
elaborarea modelului de caiet de practică i a modelului de portofoliuș  
de practică; - participă la evaluarea studen ilor la finalizarea stagiului ț
de practică; - participă la evenimentele organizate în cadrul 
proiectului (conferin e, întâlniri, etc).ț

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

01/10/2006–Prezent Conferen iarț
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Victor Babe  8, Cluj-Napoca (România) ș

Instruirea didactică a studenţilor şi medicilor rezidenţi 

Susţinere cursuri postuniversitare 

01/10/2000–01/10/2006 ef de lucrăriȘ
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca (România) 

01/10/1995–01/10/2000 Asistent universitar
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca (România) 

01/10/1993–01/10/1995 Preparator universitar
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) 

06/12/2012–Prezent Medic cu atestat de Studii Complementare în Alergologie i Imunologie pediatricăș
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii, Cluj-Napoca (România) 

ef Compartiment Alergologie i ImunologieȘ ș

Asistenţă medicală

18/12/2000–Prezent Medic supraspecialist pneumologie pediatrică
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii, Cluj-Napoca (România) 

Asistenţă medicală

20/10/1999–Prezent Medic primar pediatrie
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii, Cluj-Napoca (România) 
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Asistenţă medicală

17/02/1995–20/10/1999 Medic specialist pediatrie
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii, Cluj-Napoca (România) 

Asistenţă medicală

01/02/1992–17/02/1995 Medic rezident pediatrie
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii, Cluj-Napoca (România) 

Asistenţă medicală

22/11/1990–01/02/1992 Medic intern (stagiar)
Spitalul Clinic “Clujana”, Cluj-Napoca (România) 

Asistenţă medicală

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

15/09/1984–1990 Diplomă de doctor-medic
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Ha ieganu”, Cluj-Napoca (România) ț

1980–1984 Diplomă de bacalaureat
Liceul “Simion Bărnuţiu”, imleu Silvaniei (România) Ș

1972–1980

coala Generală nr. 1, imleu Silvaniei (România) Ș Ș

COMPETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la 
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B2 B2 B2

Access Language Centre - Council of Europe Level 

franceză B2 C1 B2 B2 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Spirit de echipă prin munca efectuată în catedră/disciplină şi secţia clinică

Capacitate de adaptare obţinută în multiplele schimburi de experienţă efectuate în străinătate 

Capacitate de comunicare dobândită în activitatea cu studenţii, reziden ii i medicii speciali tiț ș ș

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Experienţă de leader: în prezent responsabil al unei echipe compuse din 10 oameni 
(DisciplinaPediatrie III).

Organizator de cursuri postuniversitare cu peste 70-140 de participanţi şi peste 10 lectori.
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Prodecan management, dezvoltare academică si probleme ale studentilor̦ ̦

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Cunoaştere a proceselor de control al calităţii şi standardizării (membru în comisia de control al 
calităţiia facultăţii; membru în comisia de standardizare ISO 9001 a universităţii).

Certificat de absolvire a unui curs de implementare a normativelor ISO 9001. 

Certificat de pedagogie. 

Competenţă digitală Stăpânire foarte bună a calculatorului (Windows si Mac OS), a aplicaţiilor de tip ̦
"Office"(tehnoredactare în Word, prezentări în PowerPoint, calcul tabelar in Excel), programelor de 
grafică,baze de date (FileMaker Pro), sincronizări de date, biostatistică (MedCalc, SPSS), manager 
dereferinţe (EndNote), a Internetului. 

Alte competenţe Proiecte educationale: învătarea pe bază de probleme̦ ̦

Lector la scolile de vară pentru rezidenti în specialitatea pediatrie.̦ ̦

Organizator conferinţe stiintifice cu scop educational (pentru studenti, medici, pacienti). ̦ ̦ ̦ ̦ ̦

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Publicatii:̦

- 58 de articole în extenso

- 3 cărti, din care una prim-autor̦

- 17 capitole de carte

Multiple schimburi de experienţă în străinătate

Participări cu lucrări la congrese internaţionale

Investigator principal în studii clinice internationale si nationale. ̦ ̦ ̦
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