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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume 
Miu Florentina 

Adresă(e) Facultatea de Științe ale Educației Str. Doaga,Nr.11 Pitești  judeţul Argeş 

Telefon(oane) 0248/216303   

Fax(uri)  

E-mail(uri) miu_florentina@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 23 decembrie.1954 Pitești 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Piteşti Facultatea de Ştiinţe ale Educației Lector.dr 

  

Experienţa profesională Profesor geografie 
  

Perioada martie 2002 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lect.dr. geografie Facultatea  de Ştiinţe Economice și Științe ale Educației Universitatea din Pitești 

Activităţi şi responsabilităţi principale  analizează şi propune structura programelor de geografie  

 propune măsuri care vizează optimizarea învăţământului la nivel universitar; 

 se ocupă, în colaborare cu directorul de departament la elaborarea planurilor de învăţământ  

 elaborează şi propune metode noi de evaluare a cunoştinţelor studenţilorr la diferite forme ale 
procesului de învăţământ; 

 coordonează lucrări de licenţă  și  lucrări metodico- științifice pentru obținerea gradului I 
 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti,  Facultatea de Științe ale Educației Str. Doaga,Nr.11 

Pitești  judeţul Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  învăţământ 

Perioada 1977-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector dr. 

 

  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti,  Facultatea de Științe ale Educației Str. Doaga,Nr.11 

Pitești  judeţul Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada 2002 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Lector dr. titular departamentul  Științe ale Educației 

Activităţi şi responsabilităţi principale         - Activitate de predare cursuri şi susţinere de seminarii la disciplinele  Geografie şi metodica predării 
geografiei;Metodica predării abilităților practice 
        - Activitate de îndrumare  lucrări de licență :   
        -  Participare la Comisii de gradul I din învăţământul preuniversitar  
       -  Președinte comisii de bacalaureat 
 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional Ion C. Brătianu Piteşti 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada 1996- 2002  

Funcţia sau postul ocupat - Profesor geografie gradul I  

Activităţi şi responsabilităţi principale  - Activitate de predare ore de geografie la clasele IX-XII  
 

Numele şi adresa angajatorului - Liceul Teoretic ,, Ion Barbu” Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada 1985-1996 

Funcţia sau postul ocupat - Profesor geografie gradul I 

Activităţi şi responsabilităţi principale    - Activitate de predare  ore de geografie la clasele IX-XII 
 

Numele şi adresa angajatorului Liceul industrial Colibaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

                                              Perioada 1977-1985 

                      Funcţia sau postul ocupat - Profesor geografie gradul II 

    Activităţi şi responsabilităţi principale    - Activitate de predare  ore de geografie la clasele IX-XII 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999–  2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în geografie 

Domeniile  principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţele Naturii -Geografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti - Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1973-1977 

Calificarea / diploma obţinută Universitatea Bucureşti - Facultatea de Geografie 

Domeniile principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Ştiinţele Naturii -Geografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1969-1973 

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat 

Domeniile principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secţia umană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Naţional ,, Zinca Golescu” Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1961-1969 

Calificarea / diploma obţinută Şcoala generală de 8 clase Nr.8 Piteşti 

Domeniile principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
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Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută  

Domeniile principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) engleză 

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  F Foarte bine F Foarte bine F Bine  F Bine  F Bine 

Limba  E Bine E Bine E Slabă  E Slabă E Bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de comunicare, capacitate de lucru în echipă 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate organizatorică  -preşedinte ONG ,,Asociaţia Junimea Brătienilor- 
Piteşti” 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice  
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Internet Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


