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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stan Ruxandra 

Adresă(e)  str. Constantin Moisil nr 1a, bl 5, sc D, ap 3, Pitesti, Arges, Cod 110260, Romania  

Telefon(oane)  - Mobil:  +40724.510.155 

E-mail(uri) ruxxy_j@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)   romana 
  

Data naşterii 19.07.1973 
  

Sex feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale  - Predarea cursurilor practice de limbă franceză în domeniile: filologie, tehnic, economic, 
medical, birotică şi educaţie fizică.  

- predarea cursului de „Cultură şi civilizaţie românească”, a cursului de  „Redactare şi 
corespondenţă”, „Metodica predării activităţilor de educare a limbajului”, „Metodica predării 
limbii române”  

- susţinerea seminarilor la materiile „Metodica predării limbii franceze” , „Limba română”, 
„Literatură franceză”, „Morfologie franceză”, „Cultură şi civilizaţie europeană”  

- predarea cursurilor de Limba română pentru studenţii străini 

- îndrumător de an pentru studenţi  

- întocmirea subiectelor pentru examene şi colocvii şi corectarea lucrărilor  

- elaborarea de programe analitice pentru toate cursurile predate  

- responsabil cu Calitatea învăţământului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei 

- membru în Consiliu l Facultăţii de Ştiinţe a le Educaţie i  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe a le Educaţie i, str Eroilor, nr 3, Argeş - Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ 

Activitate ştiinţifică  - Publicarea de ar ticole în reviste, buletine ştiinţifice şi volume ale conferinţelor naţionale şi 
internaţionale  

- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale  

- Realizarea de traduceri in diferite buletine ştiinţifice şi reviste  

Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - Predarea cursurilor practice de limbă franceză în domeniile: filologie, tehnic, economic, 
medical, birotică şi educaţie fizică.  

- predarea cursului de „Cultură şi civilizaţie românească” şi a cursului de  „Redactări şi 

corespondenţă”  

- susţinerea seminarilor la materiile „Metodica predării limbii franceze” , „Limba română”, 
„Literatură franceză”, „Morfologie franceză”  

- predarea cursurilor de Limba română pentru studenţii străini  

- îndrumător de an pentru studenţi  

- întocmirea subiectelor pentru examene şi colocvii şi corectarea lucrărilor  

- elaborarea de programe analitice pentru toate cursurile predate  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe a le Educaţie i, str Eroilor, nr 3, Argeş - Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ 
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Activitate ştiinţifică  - Publicarea de ar ticole în reviste, buletine ştiinţifice şi volume ale conferinţelor  naţionale şi 

internaţionale  

- Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale  

- Realizarea de traduceri in diferite buletine ştiinţifice şi reviste  

- Publicarea unei căr ţi cu titlul „Franceza de bază în limbajul medical” – Editura Universităţii din 
Piteşti, 2007  

Perioada 2002 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Bibliotecar  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Custode 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Pitesti - Biblioteca Universitatii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Biblioteca 
  

Perioada 1998 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Secretar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Secretariat facultate  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Pitesti, Colegiul Universitar de Institutori  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Secretariat  

Perioada Septembrie 1997 – noiembrie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  predarea limbii franceze la clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a 

Numele şi adresa angajatorului Scoala generală Ion Minulescu, Pites ti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Invatamant  

Educaţie şi formare  
2013 
Am absolvit Cursul Postuniversitar de Didacticieni  
Universitatea Bucuresti 

  

Perioada 4.10.2010 

Calificarea / diploma obţinu tă  Doctor ”Magna cum laude”, teza cu titlul „Mănăstirile – centre de elaborare şi iradiere culturală în 
trecutul românesc. Cazul Cozia”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Unversitatea din Pitesti, domeniul F ilologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

doctor 

Perioada Iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută  European Computer Driving License 

Disciplinele pr incipale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Permisul European de utilizare a computerului 
-Modul 1 Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei  
-Modul 2 U tilizarea computerului si organizarea fisierelor  
-Modul 3 Procesare de text - Word 
-Modul 4 Calcul Tabelar - Excel 
-Modul 5 Baze de Date - Acces 
-Modul 6 Prezentări - PowerPoint 

-Modul 7 Internet si comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

ECDL Romania  

Perioada 22 – 26 mai 2006 

Disciplinele pr incipale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Cursul cu titlu l „L’élargissement de l’Union européenne à l’Est: l’adhésion de la Roumanie. Le point de 
vue de la France et de l’Allemagne”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Universitatea din Piteşti -  Depar tamentul de relaţii internaţionale şi integrare europeană  

Perioada Februarie – iunie 2005 

Disciplinele pr incipale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  

Instruire Asistata de Calculator, AEL – media generală  9, 83 (nouă 83%), iar nota la examenul de 
disertaţie 9, 67 (nouă 67%) 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Universitatea din Piteşti, Departamentul de Formare Continuă CFM  

  

Disciplinele pr incipale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Cursul cu titlu l „L’élargissement de l’Union européenne à l’Est: l’adhésion de la Roumanie. Le point de 
vue de la France et de l’Allemagne”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Universitatea din Piteşti -  Depar tamentul de relaţii internaţionale şi integrare europeană  

Perioada 1992 – 1997 

Calificarea / dip loma obţinută  Licentiat in Filologie  

Disciplinele pr incipale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

am absolvit cu calificativul „ foarte bine” toate examenele şi referatele cuprinse în programul de 
pregătire a doctoratului  

Numele şi tipul institu ţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

absolventă a Facultăţii de Ştiinţe din Piteşti:   
Profilul – Filologie, specializarea: Limba şi literatura Franceză –  Limba şi literatura Română,forma de 
învăţământ: zi,  media examenului  de licenţă: 9, 33 (nouă 33% ) 

Perioada 1988 - 1992 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de bacalaureat 

Disciplinele pr incipale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Profilul:  Real – Matematică – Fizică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

absolventă a Liceului Teoretic « ALEXANDRU OBOBESCU » Piteşti.  

Profilul:  Real – Matematică – Fizică, medie de bacalaureat 8, 28 (opt 28% )  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza   Excelent  Excelent  Excelent  Excelent  Excelent 

Engleza   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

Italiana   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Fire adaptabila, dinamica si receptiva: lucrez excelent atat singura cat si in echipa, fiind gata oricand 
sa invat lucruri noi 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Fire comunicativă: am capacitatea de a stabili bune relaţii interumane; am calităţi analitice şi sunt o 
buna organizatoare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Experienţă în utilizarea computerului : Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Expres), Internet 
Explorer, Windows.  

Operare XEROX/ FAX/ SCANNER  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

