Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Octavian - Ilarian Baiu
Str. Zorilor Bl.12 Sc.A Ap.5, 505800 Zarnesti (România)
+40757847012
baiu.octavian@yahoo.com

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Vice Președinte Proiecte al Organizației Studenților Mediciniști din
Cluj

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/12/2017–Prezent

Coordonator al proiectului Medical Research education
Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, Cluj-napoca (România)
Management al voluntarilor
Obținerea de parteneriate
Secretariat
Realizarea strategiilor de dezvoltare a proiectului
Organizare de evenimente
Realizarea bugetului
Realizarea și susținerea de ateliere de dezvoltare personală
Realizarea de studii statistice.

01/08/2017–Prezent

Reprezentant al Anului 3
Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, Cluj-Napoca (România)
Comunicare cu colegii studenți și cu reprezentanții oficiali ai universității
Centralizare, prezentare și rezolvare a problemelor studențești
Cunoaștere de regulamente
Secretariat al actelor studențești

01/08/2016–Prezent

Voluntar Medical Research Education
Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, Cluj-Napoca (România)
Redactare lucrări științifice

01/10/2015–Prezent

Voluntar Divizia de Imagine
Organizația Studenților Mediciniști din Cluj, Cluj-Napoca (România)
Design Grafic
Redactare texte promovare

01/07/2016–31/07/2017

Voluntar la Înscrierile pentru examenul de Admitere
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca (România)
Secretariat
Comunicare cu aplicanții
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2015–Prezent
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca (România)

15/09/2011–01/08/2015
Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă", Brașov (România)

15/09/2003–01/08/2011
Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Mețianu, Zărnești (România)
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

engleză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B2

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

Competenţe de comunicare

▪ Excelente abilități de orator, obținute în urma prezentărilor publice realizate.
▪ Capacitatea de a comunica fără probleme într-o limbă străină, dobândită în urma mobilității mele
ERASMUS.
▪ Foarte bună capacitate de a întreține discuții și argumente interdisciplinare.
▪ Bune abilități de ascultător.
▪ Abilități bune de interacțiune cu copiii.
▪ Deprinderea de a expune o problemă într-un mod diplomat, obținut în urma funției de reprezentant
studențesc.
▪ Capacitatea de a comunica cu orice persoană, indiferent de statutul ei social.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Leadership, abilitatea de a face oamenii să mă urmeze.
▪ Capacitatea de organziare a unei echipe de peste 40 de voluntari.
▪ Bune abilități de cârmuire a unei echipe.
▪ Capacitatea de a oferi un feedback sincer voluntarilor, la cerere.
▪ Deprinderea de a oferi sprijin emoțional și profesional.
▪ Abilitatea de a motiva voluntarii.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Capacitatea de a improviza în fața unei probleme neprevăzute.
▪ Abilitatea de a mă documenta într-un timp scurt despre o temă de interes.
▪ Deprinderea de a realiza un control al calității adecvat.
▪ Inteligență emoțională ridicată.
▪ Posibilitatea de a colabora cu parteneri din domenii variate.
▪ Disciplină și control de sine foarte bine dezvoltate.
▪ Alititatea de a distinge între lucrurile esențiale și cele neesențiale.
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Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe

▪ Spirit de echipă, capacitate de adaptare ridicată. Capacitatea de a înțelege, și de a respecta
diferențele culturale. Competențe dobândite în urma realizării numeroaselor proiecte, a
voluntariatului în cadrul a diferite proiecte, și în urma interacțiunii cu diferite culturi.
▪ Atenție pentru detalii. Perfecționism. Fire pozitivă. Dorința constantă de a mă îmbunătăți. Direct și
sincer.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
▪ Participant activ al conferinței " Health, Education and Research Talks" 2018 cu prezentarea
"Crash Course in Non-Verbal Communication"
▪ Participare la training de Advocacy organizat de ofițerul național pe educație medicală FASMR
▪ Câștigător al locului 2 al competiției de inovație "Medhack" 2018 Cluj-Napoca
▪ Participare la training de Group Dinamics organizat de divizia de training FASMR
▪ Participare la realizarea aspectului vizual al site-ului OSM cluj.
▪ Participant activ al conferinței " Health, Education and Research Talks" 2017 cu prezentarea "The
Empathy in Me"
▪ Participare Program JPEMS 22 August 2016 - 16 Decembrie 2016.
▪ Participare la conferința "VUmc Science Exchange Day" 30 Septembrie 2016.
▪ Participare la conferința "From research to medical practice" 26-28 Mai 2016.
▪ Participare workshop "Manopere medicale utile în practica de vară" 25 Martie 2016.
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