Curriculum Vitae Anexa 3a

CURRICULUMVITAE
EUROPASS

INFORMATII PERSONALE
NUME

STANCU

I. S IMONA

ADRESA
TELEFON
FAX
e-mail

s im_ s imone l@y a hoo. it / nume utilizator pe messenger (Yahoo): sim_simonel

Sexul feminin | Data naşterii 30/09/1976 | Naţionalitatea română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Doctorand Bursier POSDRU

EXPERIENTA PROFESIONALA
• DATA (de – la)
• Numele si adresa angajatorului

• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

• DATA (de – la)
Numele si adresa angajatorului

• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
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prezent – 01.10.2012
UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAȘI
Str. Muzicii, nr. 2, Iasi, www.univapollonia.ro
asist. univ. drd.
- activități de predare – învățare – evaluare pentru disciplinele: Limba română ( Fac. Medicină
Dentară) , Fundamente ale științ elor sociale, Limba română literară: norme și abateri, Etică și
deontologie jurnalistică, Creație și producție publicitară (Fac. de Științe ale Comunicării, Fac. de
Jurnalism);
- organizarea activităților de consiliere pentru probleme de educație a adulț ilor;
reprezentant al Universității Apollonia din Iași în relația dintre instituție și CNFPA;
-activități de predare – evaluare în cadrul cursurilor autorizate CNFPA (Comunicare în limba
oficială, Formator) prin Centrul de Performanță în Formarea Profesională Continuă al
Universității Apollonia din Iași

prezent - 1.05. 2009
Scoala Postliceala ,,Prof. Dr. P. Brânzei,, Iași,
Str. Romană Nr. 30 Iași - www.sspbranzei.ro
Director
Activitate de indrumare și control
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• DATA (de – la)
Numele si adresa angajatorului

• Activitati si responsabilitati
principale

prezent – 1. 07. 2009
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ IASI
Str. Străpungere Silvestru nr. 1, Bl. L 6-7, mezanin, Iaşi
Specialist în evaluarea, monitorizarea, autorizarea formatorilor de formare profesională a
adulţilori; specialist în certificarea, absolvirea programelor de formare în domeniul de
competenţă lingvistică (limba română şi limba italiană)

• DATA (de – la)
Numele si adresa angajatorului
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale
• Activitati si responsabilitati
principale

30.04. 2009 – 1.10. 2003
Gradinita Kinderland, str. Psj. Banu, Nr. 12, Iasi
Director
Activitate de indrumare si control

• DATA (de – la)
Numele si adresa angajatorului
• Functia sau postul ocupat
• Activitati si responsabilitati
principale

31.08. 2002 - 1.09.1999
Gradinita P. S. Motoc Iasi, Al.T. Nicolae, Iasi
educatoare
Activitate educativa

• DATA (de – la)
Numele si adresa angajatorului
• Tipul organizatiei
• Activitati si responsabilitati
principale

31.08. 1999 – 1.09. 1996
Gradinita P.P. nr. 10, str. Republicii, nr. 24, Tg. Ocna, jud. Bacău
Gradinita de stat
Activitate educativa

Activitate educativa

EDUCATIE SI FORMARE
• Data (de – la)
• Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de formare
• disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
• Calitatea / diploma obtinuta

Prezent -1.10. 2011
Univ. AL. I. Cuza Iasi – Școala de Studii Doctorale

• Data (de – la)
• Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de formare
• disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite

2010 – 2008
Univ. AL. I. Cuza Iasi – Facultatea de Litere

• Data (de – la)
• Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de formare
• disciplinele principale studiate /
competente profesionale dobandite
• Calitatea / diploma obtinuta

2008 – 2004
Univ. AL. I. Cuza Iasi – Facultatea de Litere

• Data (de – la)
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filologie
Doctorand

MASTER - Lingue, letterature e civiltà straniere

Limba si literatura romana – limba si literatura italiana
Licențiat in filologie
1.07. 1996 – 1.09. 1991

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de formare
• Calitatea / diploma obtinuta

Scoala Normala Stefan cel Mare, Bacau

• Data (de – la)
• Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de formare
• Calitatea / diploma obtinuta

31.08. 1991 – 1.09. 1983
Scoala Generala nr. 2, Comanesti, Bacau

educatoare

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

limba italiană

română
ΙNΤELEGERE
Ascultare
Citire

C1/2

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie

C1/2

C1/2

C1/2

SCRIERE

C1/2

Competenţe de comunicare

bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic, manager
institutie de invatamant si coordonator centru de formare profesionala

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-leadership (în calitate de manager institutie de invatamant - în prezent, sunt responsabil/ă de o
echipă de 13 persoane )
- abilitati decizionale
-capacitate de analiza si sinteza

Competenţe dobândite la locul de
muncă

o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent sunt membru în Comisia CEAC
a Facultatii de Stiințe ale comunicării din cadrul Universității Apollonia din Iași)

Competenţe informatice
Alte competenţe

Permis de conducere

o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
Evaluator de furnizori și programe de formare – curs de perfectionare organizat de Asociatia
Aprendis Iași (10.03-27.03. 2014)
Modulul Psihopedagogic nivelul I și II – curs organizat de Departamentul de Pregătire a
personalului didactic al Universității ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iași (2011-2012)
Manager proiect – curs de perfectionare organizat de CPFPC al Universității Apollonia din Iași
(24.10 – 12.11. 2011)
Gradul didactic II în învățământul preuniversitar (2009)
Inspector Resurse Umane - curs de perfectionare organizat de SC EdInfo SRL Iași (12.05 –
30.05. 2008)
Formator - curs de perfectionare organizat de SC EdInfo SRL Iași (28.01 – 24.02. 2008)
Cat. B. , 2006

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
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The narrative art in the work of Mihail Sebastian, International Journal of Communication
Research, vol 3, Issue 4, oct/nov. 2013
http://www.ijcr.eu/articole/159_62_pdfsam_IJCR%204-2013%20tipo.pdf

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Prezentări

Perceperea limitelor prin perceperea spațiului sau despre spațiul intervalului văzut ca interfață
interior-exterior în comunicare, Simpozionul ,, Mediere lingvistică și culturală. Competențe în
comunicare,, organizat de Institutul de Limbi Moderne al Universității Apollonia din Ia și în
perioada 18.10 – 19. 10. 2012
http://www.univapollonia.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=157:simpozionilma&catid=93:ilma&Itemid=143
Imaginarul spațiului ca decor în comunicare la Mihail Sebastian , Congres internațional
,,Pregătim viitorul promovând excelența,, - secțiunea Comunicare în lumea globalizată organizat
de Universitatea Apollonia din Iași în perioada 07.03 – 09. 03. 2013
http://congres.univapollonia.ro/comunicarea-in-lumea-globalizata/
Avataruri ale spaţiului imaginar în „Oraşul cu salcâmi” de Mihail Sebastian, Sesiunea științifică
anuală a Institutului de cercetări ,,Academician Ioan Haulică,, Iași, 25. 10. 2013
http://www.univapollonia.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=191:sesiuneatiinific-25102013&catid=35:evenimente-apollonia&Itemid=60
Teatrul lui Mihail Sebastian – imaginarul narativ şi deschiderile timpului şi spaţiului, Congres
internațional ,,Pregătim viitorul promovând excelența,, - secțiunea ,,L imbă, cultură în context
european,, organizat de Universitatea Apollonia din Iași în perioada 27.02 – 01. 03. 2014
http://congres2014.univapollonia.ro/limba-cultura-in-context-european/

Proiecte

Burse de studiu

Distincții

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza,, Iași - Începuturile modernizării culturii române și
racordarea ei la Occident prin traduceri, proiect de cercetare, cod PN – II – ID – PCE – 2011 – 3
– 0722. Asistent de cercetare ( 2011 – 2015)
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2155

Mobilitate LLP Erasmus. Universita degli studi di Salerno, Italia (28.09.2009 – 28.02.2010)
Mobilitate Grundtvig. Biblioteca di Pace – Citadinanze, Florența, Italia ( 16 – 21.01. 2012)
Premio per l`italiano in Romania pentru Lucrarea de disertatie ,,Geografia letteraria del romanzo
di Pier Vittorio Tondelli `Altri libertini`,, - Centrul Cultural Cluj – Rotary International
(octombrie 2010)

Anexe
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