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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Sept 15–Prezent 

Facultatea de Limbi i Literaturi Străine, Universitatea Bucure ti (România) ș ș

-Structura i Practica limbii Ruseș

-Structura i Practica limbii Englezeș

-Istoria Marii Britanii

Sept 11–Iun 15

Colegiul Na ional "Spiru Haret", Bucure ti (România) ț ș

-Limba i literatura românăș

-Istorie

-Franceză

-Sociologie

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 C1 C1 C1

Cambridge English Language Assessment in March 2015 

franceză B1 B2 B1 B1 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 -Bune competen e dobândite în urma cursurilor i proiectelor predate în limba engleză;ț ș

-Bune competen e dobândite în urma absolvirii liceului cu profilul filologie intensiv franceză;ț

-Excelente abilită i de comunicare dobândite în urma experien ei mele ca voluntar activ în cadrul ț ț
Asocia iei Studen ilor de la Limbi Străine.ț ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

-Team leader în cadrul Asocia iei Studen ilor de la Limbi Străine, departamentul Fundraising (în ț ț
prezent, sunt responsabilă de o echipă de 30 de persoane) i membru activ în departamentul Public ș
Relations unde mă ocup de găsirea sponsorilor în mediul online.

-Asistent Coordonator în departamentul Fundraising din Ianuarie 2017.

-Participare în cadrul proiectului AIESEC "Teen Patrol- the 9th grade module dedicated to project 
management".
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

-O bună stăpânire a pachetului Office dobândită în urma orelor de Informatică din timpul liceului i ș
facultă iiț .

Alte competenţe -Participare la concursurile de artă cinematografică- "CinemaAddicts" i "éducation à l' image"ș ;

-Practică în cadrul Universită ii Politehnica Bucure ti în departamentul Public Relations.ț ș
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