Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Dina, Aurora, Tatiana
Str. Stefan Golescu, nr. 28, Stefanesti, Arges, România
0773959946
tatydina@yahoo.com
Română
28.02.1977
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Din octombrie 2006 până în prezent
Asistent universitar
Coordonarea activităţilor didactice de seminar şi laborator pentru predarea materiilor: limba română,
limba engleză şi limba română ca limbă străină pentru studenţi străini
Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, România, Tel. Fax: (40 24) 822 22 60,
Website: http://www.upit.ro
Învăţământ superior
Din octombrie 2004 până în septembrie 2006
Preparator universitar
Coordonarea activităţilor didactice de seminar şi laborator pentru predarea materiilor limba română,
limba engleză
Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, România, Tel. Fax: (40 24)822 22 60,
Website: http://www.upit.ro
Învăţământ superior

Perioada

Din septembrie 2004 până în iunie 2006

Funcţia sau postul ocupat

Profesor ( colaborator) de limba engleză

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Coordonarea activităţilor didactice de predare a materiei limba engleză şi de dirigenţie
Şcoala cu clasele I- VIII, nr.3 ,,IonPillat”, Str. Int. Rahovei, nr.6, tel: (40- 24) 821 19 59, Piteşti
Învăţământ preuniversitar
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Educaţie şi formare
Perioada Decembrie 2013
Calificarea/ diploma obținută Certificat de absolvire
Disciplinele studiate/ competențe
profesionale dobândite Programul de formare și conțtientizare în asigurarea claitâții în învâțâmîntul la Distanță – ID.
Numele și tipul instituției de învățământ /
furnizorului de formare Universitatea Spiru Haret

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

August 2013
Diploma de participare
Academia de Vara, in cadrul proiectului ,, Calitate, inovare, comunicare in sistemul de formare
continua a cadrelor didactice in invatamantul superior’’
M inisterul Educatiei Nationale, Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’, Alba iulia
M inisterul Educatiei Nationale, Universitatea ,,1 Decembrie 1918’’, Alba iulia

Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Iunie 2013

Certificat de participare – formare profesionala in didactica specialitatii limbii si literaturii romane
-

Elaborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii
M etode moderne de formare in didactica specialitatii
M etode si tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ M inisterul Educatiei Nationale
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Februarie 2013
Atestat de participare
Cursuri individuale de perfectionare in predarea romanei ca limba straina
Universitatea ,, Babes- Bolyai’’, Cluj Napoca, prin Institutul Limbii Romane ca Limba Europeana al
Facultatii de Litere.
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PerioadaM artie 2012
Calificarea / diploma obţinutăCertificat absolvire FORM ATOR
Disciplinele principale studiate / Pregătirea formarii
competenţe profesionale dobândite Realizarea activităților de formare
Evaluarea participanților la formare
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
Proiectarea orogramelor de formare
Organizarea programelor si stagiilor de formare
Evaluarea, revizuirea si asigurarea calității programelor și stagiilor de formare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare S.C. EM YON SECURITY PROFESSIONAL SRL, M oșoaia, Argeș
Nivelul în clasificarea naţională sau Cod COR 242401
internaţională

PerioadaOctombrie 2009
Calificarea / diploma obţinutăCertificat de absolvire M ANAGER PROIECT
Disciplinele principale studiate / M anager Proiect
competenţe profesionale dobândite stabilirea scopului proiectului
stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
realizarea procedurilor de activităţi pentru proiect
managementul riscurilor
managementul echipei de proiect
managementul comunicării în cadrul proiectului
managementul calităţii proiectului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /Stepping Stone Solutions, Str. Bocşa, nr.3, Sector 2, Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Cod COR 241919
internaţională
PerioadaOctombrie 2007 – iunie 2012
Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale – lingvistica limbii romane ,,Structura limbajului poetic in poezia lui Ion Pillat”
Disciplinele principale studiate /Diploma de doctor
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Pitesti, Facultatea de Litere, str. Gheorhge Doja

Perioada August 2005
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Adeverinţă
Iniţiere în vederea utilizării laboratoarelor SEI
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Casa Corpului Didactic Argeş

Perioada Din octombrie 2004 până în iulie 2006
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de M aster
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Disciplinele principale studiate / Dinamica Structurală a Limbii Române
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, România, Tel./ Fax: (40- 24)822 22 60,
/ furnizorului de formare Website: http://www.upit.ro
Perioada Din 10 februarie 2003 până în 1 martie 2003
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / Operator calculator electronic şi reţele
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ International Computer School, Str. Smârdan, nr. 15, sector 3, Bucureşti,
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Cod COR 312201
internaţională
Perioada 1996- 2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă
Disciplinele principale studiate / Profil filologie: Licenţiat în Filologie
competenţe profesionale dobândite Specializarea: Limba Română- Limba Engleză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, România, Tel. Fax: (40- 24)822 22 60,
/ furnizorului de formare Website: http://www.upit.ro

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

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Limba italiană C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba franceză B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţi
ştiinţifice de cercetare şi proiecte practice derulate în cadrul facultăţii; am capacitate de adaptare la
medii multiculturale, obţinută prin experienţa de lucru cu studenţii străini, o bună capacitate de
comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de asistent universitar

Competenţe şi aptitudini Spirit organizatoric, cu experienţă în logistică, dobândită ca secretară ( responsabilă cu înregistrări de
organizatorice date, servicii şi produse )
Experienţă bună de partnership, în context profesional, dobândită în urma participării la proiectul
internaţional POOLS™
Experienţă bună a managementului activităţilor de proiect sau al echipei, dobândită în urma implicării
active şi directe în cadrul activităţilor de voluntariat din proiecte ale programului ,, Europa pentru
Cetăţeni”

Competenţe şi aptitudini de utilizare O bună stăpânire a instrumentelor M icrosoft Office™( Word™, Excel™, PowerPoint™, Access™,
a calculatorului Publisher™, Outlook™ Front Page™), Windows™, Internet Explorer™ şi reţele de calculatoare,

dobândite în urma cursurilor de formare profesională
Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator ( Adobe Illustrator™, PhotoShop™, Corel
Draw™); dobândite în timpul activităţilor de voluntariat, în timpul liber
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Competenţe şi aptitudini artistice Autor de cărţi de specialitate în limba engleză;
Pasionată de şah, muzică clasică

Alte competenţe şi aptitudini Traducător şi interpret autorizat de limba engleză, autorizaţie nr.4289, eliberată de M inisterul Justiţiei
Permis(e) de conducere

Permis de conducere, categoria B

ANEXE 1. copie C.I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Copie certificat participare proiect Didacticieni – cursuri de formare profesionale
Copie certificat de absolvire program de formare si constientizare in asigurarea calitatii in ID
Copie atestat de participare cursuri de perfectionare in predarea romanei ca limba straina
Copie certificat de absolvire curs Formator si supliment descriptiv al certificatului
copie certificat de absolvire curs M anager proiect şi supliment descriptiv al certificatului
copie adeverinţă curs de iniţiere în vederea utilizării laboratoarelor SEI
copie diploma de doctor in filologie
copie diplomă de master dinamica structurală a limbii române
copie certificat de absolvire operator calculator electronic şi reţele
copie diplomă de licenţă în filologie
copie atestat proiect internaţional - POOLS™
copie autorizaţie traducător autorizat şi interpret
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