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ILEANA SILVIA CIORNEI

Adresa

Sat Piscani, com.Dârmăneşti, jud. Argeş

Telefon
Fax

M obil :0722660922

E-mail

silviaciornei@yahoo.com

Nationalitate

Română

Data naşterii

08.08.1957

Stare Civila

necăsătorită

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2004-2015 Facultatea de Ştiinte ale Educaţiei
Lector doctor

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate specifică de predare şi cercetare ştiinţifică în învăţământul superior: predare curs practic limba
engleză, limba engleză pentru învăţământul tehnic, limba engleză pentru învăţământul medical, literatura
englezâ, cultură şi civilizaţie britanică, frazeologia limbii române; vocabularul limbii române, îndrumare
lucrări de licență și de disertație; îndrumător de an; participare la conferinţe şi simpozioane naţionale şi
internaţionale;elaborare state de funcţiuni, orarii, activităţi de tutoriat
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti,Str.Târgu din Vale, nr.1
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Învăṭământ

1998-2004 Colegiul Universitar de Institutori
asistent
Activitate specifică de predare şi cercetare ştiinţifică în învăţământul superior: predare curs practic
limba engleză, limba engleză pentru învăţământul medical, literatura engleză, cultură şi civilizaţie
britanică, îndrumător de an; participare la conferinţe şi simpozioane naţionale şi
internaţionale;elaborare state de funcţiuni, orarii, activităţi de tutoriat

Universitatea din Piteşti,Str.Târgu din Vale, nr.1
Învăṭământ

1995-1998 Facultatea de Litere si Istorie
asistent
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Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Calificarea / diploma obţinută
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Activitate specifică de predare şi cercetare ştiinţifică în învăţământul superior: predare curs practic
limba engleză, limba engleză pentru învăţământul tehnic, limba engleză pentru învăţământul medical,
îndrumător de an; participare la conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale; activităţi de
tutoriat
Universitatea din Piteşti,Str.Târgu din Vale, nr.1
Învăṭământ

1991-1993 liceul sanitar Fundeni-Bucuresti
profesor
Activităṭi de predare limba franceză, îndrumare şi consiliere

Liceul sanitar Fundeni, şoseaua Fundeni, nr. 256
Învăṭamânt

1982-1991 Scoala generală com. Dârmaneşti, jud. Argeş
profesor
Activităţi de predare limba engleză, limba franceză, activităṭi de îndrumare şi consiliere

Scoala generala Dârmăneşti, jud. Ageş
Învăṭământ

2009-prezent lector dr. la FSEd, DSA
2004-2009 doctorand stiinţe umaniste
1993-Cambridge Advanced Certificate –Londra
1978-1982-Institutul de Învăţământ Superior Bacau, specializarea limba engleză-limba franceză
1972-1976 Liceul teoretic Zinca Golescu
Universitatea din Pitesti
International House, Picadilly, London
Institutul de Învăţământ Superior Bacau
Liceul Zinca Golescu
Diplomă de doctor in filologie
Certificat Cambridge de competenţă lingvistică
Diplomă de profesor
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limba străină
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba spaniola

Înţelegere
Ascultare
satisfacator
x

Vorbire
Citire
Foarte bun

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

satisfacator

satisfacator

satisfacator

x

x

x

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Permis de conducere

Caracter adaptabil, receptiv şi foarte dinamic. Excelente capacităţi de comunicare cu colegi, studenţi
sau alte medii. Caracter responsabil, onest, pozitiv si cu simţ al umorului foarte dezvoltat.
Bune capacităţi organizatorice, lucrez foarte bine individual dar şi în echipa. Eficientă şi empatică.

M icrosoft Word, Internet

Aptitudini literare

Categoria B

Informaţii suplimentare Erasmus-proiect mobilitati

Program de formare continua -M anagement educaṭional 11.06-11.07 2007 Asociaṭia Euroeducaṭie
RAINOVA Leonardo-coordonator proiect partea română
M AJMIN- Leonardo, membru
POSDRU- perspective noi in didactică. De la centrarea pe elev la abordarea prin competenṭe,
participant, Alba iulia, 2011
POSDRU-calitate, inovare,comunicare iî sistemul de formare continuă a didacticienilor din
învăţământul superior-participant, Predeal, 2012
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