Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Marius - Liviu Şpechea
str.Moldoveanu, nr 17, 550276 Sibiu (România)
0743431844
marius_spechea@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/10/2010–30/06/2011

Asistent universitar asociat
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu (România)
Susținerea orelor de seminar specifice domeniului studii de securitate din cadrul Facultății de Științe
Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, specializarea Studii de Securitate
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

01/10/2012–Prezent

Vicepreşedinte, coordonator proiecte ITMR
Inițiativa Tinerilor pentru Modernizarea României (ONG), Sibiu (România)
www.ITMR.ro
Activități cultural - educative vizând formarea tinerilor pentru identificarea, protejarea și promovarea
patrimoniului cultural material și imaterial
Tipul sau sectorul de activitate Organizaţie non-guvernamentală

01/10/2014–Prezent

Asistent universitar asociat
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu (România)
Susținerea orelor de seminar la disciplinele specifice domeniului studiilor de securitate din cadrul
Facultății de Științe Socio Umane,Departamentul Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de
Securitate.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/09/2010–30/07/2014

Diplomă de Doctor în Ştiinţe Militare și Informaţii
Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul", Bucureşti (România)
Aprofundarea şi studierea impactului războiului informațional contemporan asupra factorilor culturali ai
stării de securitate, perspective și provocări post-moderne.

01/09/2008–30/07/2010

Diplomă de master
Universitatea "Lucian Blaga" Facultatea de Științe Politice, Relații Internationale și Studii de Securitate,
Sibiu (România)
Promovarea securității prin relațiile internaționale, analiza stării de securitate din perspectiva
schimbărilor geopolitice şi economice precum şi a trendurilor culturale.

01/10/2004–30/07/2008

Diplomă de licenţă
Universitatea "Lucian Blaga", Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale şi Studii de
Securitate, Sibiu (România)
Istoria relațiilor internaționale, Analiza stării de securitate, Doctrine şi strategii de securitate, Evoluţia

15/2/15

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Marius - Liviu Şpechea

ideilor politice
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

italiană
engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C1

B2

B2

B1

B1

B1

A2

A2

A2

Discurs oral

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

Competenţe de comunicare

-spirit de echipă
-capacitate bună de adaptate la medii diferite
-competențe bune de comunicare şi integrare într-un mediu interetnic şi multicultural.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Leadership (în prezent fiind responsabil de o echipă formată din 10 membri ai ITMR Sibiu);
- Spirit organizatoric (experiență în organizarea de conferințe și manifestări culturale);
- Experiență în gestionarea de proiecte și echipe.( co-coordonarea în toamna anului 2012 a unei
campanii electorale pentru Senat, campanie finalizată cu succes).

Competenţe informatice

15/2/15

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi Power-Point™); Cunoștințe
de bază despre aplicații de design grafic (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).
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