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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Ioana Laura Raicu
B-dul Libertatii, Targoviste, Romania

Telefon(oane)

Mobil:

0723 496 001

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

joanna_2807@yahoo.com
Romana
28 iulie 1980
F

Locul de muncă vizat / Invatamant superior
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2007 – februarie 2012 / martie 2012 – prezent
Preparator universitar / Asistent universitar
Susţinerea de seminarii si cursuri practice la limba si literatura engleza/franceza:
 seminarul de Literatură şi civilizaţie engleză la anul I, specializarea Limbă şi literatură
română-Limbă şi literatură engleză
 curs practic exprimare orală engleză – anii I şi II, aceeaşi specializare
 curs practic exprimare scrisă engleză – anii I şi II, aceeaşi specializare
 curs practic exprimare orală franceză – anul I, specializarea Limbă şi literatură română-Limbă
şi literatură franceză
 limba engleză – specializarea Marketing, Facultatea de Ştiinţe Economice, anul II
 limba engleză – specializarea Management, Facultatea de Ştiinţe Economice, anul I
 limba engleză – specializarea Contabiltate şi informatică de gestiune, Facultatea de Ştiinţe
Economice, anul I
 limba engleză – specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Facultatea de
Ştiinţe Economice, anul I
Membru în comitetul de organizare al simpozionului anual al departamentului Limbi, culturi şi civilizaţii
europene în contact. Perspective istorice şi contemporane
Membru în comitetele de organizare ale altor manifestări ştiinţifice
Membru în comisii de licenţă
Secretar de redacţie al volumului simpozionului anual al departamentului
Secretar de redacţie al Revistei Analelor Facultăţii de Ştiinţe Umaniste. Secţiunea Litere.
Universitatea Valahia din Targoviste
Invatamant superior

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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2005 – 2011 / 2004 – 2005 / 2000 – 2004
Doctor in Filologie / Master in Studii Culturale Britanice / Facultatea de Limbi si Literaturi Straine
(specializarea Engleza – Franceza)
Analiza de discurs; studii culturale britanice si franceze; limba si literatura engleza/franceza; civilizatie
engleza/franceza
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucuresti pentru toate cele trei forme de învăţământ superior absolvite

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Romana

Engleza, Franceza (excelent), Italiana, Spaniola (mediu)

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba
Limba

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

1

C2

C2

C2

C2

C2

2

C2

C2

C2

C2

C2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Excelenta comunicare in relatiile cu oamenii, foarte buna colaborare in proiecte, stabilire si dezvoltare
de relatii interumane la orice nivel social, spirit de echipa.
Buna organizare a timpului personal, abilitati de leadership in echipa, capacitate dezvoltata de a
manageria proiecte, abilitati de instruire si training (vezi experienta didactica cu studentii), spirit de
initiativa in organizarea de proiecte, asumarea reponsabilitatii pe probleme de organizare.
Permis categorie B
MS-Word, Windows, Excell, Power-Point, Internet Explorer
Scrieri (literare, filozofice, jurnalistice), pictura
Buna coordonare studentilor, membrilor unui proiect, reactie foarte buna la lucrul sub presiune, buna
organizare a unui numar multiplu de activitati solicitante, foarte buna comunicare cu tinerii si foarte
bune rezultate in lucrul cu acestia, rezistenta fizica si psihica la activitati de lunga durata
Categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe
Lect.univ.dr. Ioana Raicu
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