Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

Bounegru Adriana Valentina
Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara
0232-224019

0768354571

Mobil:

Eliminaţi rândul daca este cazul
(vezi instrucţiunile)

Eliminaţi rândul daca este cazul (vezi instrucţiunile)
adrianabounegru75@gmail.com sau womenrain98@yahoo.fr
Romana
18/09/1975
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Am fost incadrata la Universitatea Aexandru Ioan Cuza, Iasi intai calitate de secretara in perioada
2003- 2007 , iar din 2007 aam devenit asistent cercetare cu contract limitat.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Menţionaţi pe rând fiecare experienţa profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
Secretara [n cadrul Cenrtrului de Studii Egeo-Mediteraneene din cadrul Universitatii Alexandru Ioan
Cuza -Iasi
Principalele activitati si responsabilitati au tinut de domeniul secretariatului adica, inregistrare studenti,
alcatuire de fise matricole, inregistrare si inventariere cataloage
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi
Secretariat in Centrului de studii Egeo-Mediteraneene , departament al Rectoartului Universitatii

Master – specializarea „Cultură şi Civilizaţie”, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii EgeoEducaţie şi formare 2005-2007:
Mediteraneene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Disertaţie: 2000-2005;

2000-2005: Licenţia - Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea
„ISTORIE-GEOGRAFIE;
1990-1994: Liceul teoretic "Spiru Haret" secţia filologie , Tecuci

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Din anul 2007 sunt inscrisa la Doctorat la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Istorie. In anul 20052007 am urmat cursurile masterului de turism din cadrul in Centrului de studii Egeo-Mediteraneene.
In perioada 2000-2005 am urmat cursurile Facultatii de Istorie-Geografie din cadrul Facultatii de
Istorie a Universitatii Alexandru Ioan Cuza, Iasi. Studiile liceale le-am urmat in perioada 1990-1994 la
Liceul teoretic Spiru Haret, sectia Filologie, Tecici, judetul Galati
Master în Studii Egeo-Mediteraneene.

Disciplines principale studiate / Stagii de documentare:
competenţe dobândite „Sagalassos Archaeological Project” – Universiteit Leuwen (Belgia): 1999-2000
Seminar für Alte Geschichte – Universität Marburg (Germania): mai-septembrie 2000.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe Comunicare deosebita in cadrul echipei
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă)

Limba(i) străină(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Limba
Limba

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Engleza

bine

Bine

bine

bine

Franceza

bine

bine

bine

bine

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale -

Spitrit de achipa: am experienta muncii in echipa inca din facultate, cand am
participat la activitatile presupuse de proiecte practce si de cercetare derulate in
cadrul facultatii.ipei si care poate Sunt o persoana extrem de comunicativa care se
integreaza rapid in spiritul echipei .

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Avand in vedere ca am organizat mai multe colocvii si congrese consider ca am experienta in ceea ce
priveste organizarea de conferinte, colocvii si alte asemenea activitati

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul
(vezi instrucţiunile)

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Redactare word, utilizare Corel si alte programe IT

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

NU

Informaţii suplimentare
Anexe
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