Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

NICOLESCU, CARMEN
12, Str. Făgăraş, Bl. D3, Sc. A, Ap. 14, 110079 - Piteşti, Argeş, România

Telefon(oane)

004 0348439132

Fax(uri)

004 0348439132

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

004 0740091802

ncarmenro@yahoo.com
Română
08/07/68
F

Locul de muncă vizat / Conferenţiar universitar / Invăţământ superior
Domeniul ocupaţional
Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.10.2007 - prezent
Lector universitar doctor
Elaborare şi susţinere cursuri, seminarii, la specializarea Jurnalism (Limba română
contemporană, Stilistică şi mass media, Managementul instituţiei de presă,
Metodologia cercetării în jurnalism, Ateliere media, Istoria presei)

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Catedra de Psihologie şi Comunicare, specializarea Jurnalism

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.09.1996 – 01.10.2007
Profesor Gradul I, Dr. în Filologie
Profesor limba şi literatura franceză

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Naţional Ion C. Brătianu, Piteşti, Argeş

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar – clasele IX-XII

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.09.1994 – 01.09.1996
Profesor debutant limba şi literatura franceză
Desfăşurarea activităţilor de predare şi pregătire a elevilor cf. Curriculum

Numele şi adresa angajatorului

Grup Şcolar Petru Rareş, Bucureşti, Sector 4

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar – clasele IX-XII
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

2001 - 2006
Doctor în Filologie, calificativ Magna cum laudae
Stilistică

Universitatea Lucian Blaga - Sibiu

Superior, Postuniversitar
1989 - 1994
Licenţiat în Litere
Filologie, Limba şi literatura română – limba şi literatura franceză

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

Superior, Universitar

Perioada

1983 - 1987

Calificarea / diploma obţinută

Bacalaureat

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Filologie

Liceul de filologie – istorie, Câmpulung, Argeş

Mediu, Preuniversitar

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

Română

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

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire

Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

EN

C2

EN

C2

EN

C2

EN

C2

EN

C2

Limba

FR

C2

FR

C2

FR

C2

FR

C2

FR

C2

IT

C2

IT

C2

IT

C2

IT

C2

IT

C1

ES

C1

ES

C1

ES

B2

ES

B2

ES

B1

DE

A2

DE

A2

DE

A1

DE

A1

DE

A1

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

Competenţe şi abilităţi
sociale
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Fire sociabilă, optimistă, care se adaptează uşor la condiţii noi şi provocatoare.
Deţine reale abilităţi de comunicare şi integrare socială, dobândite de-a lungul
unei cariere de succes în coordonarea unor proiecte de cooperare europeană în
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domeniul educaţional şi cultural. A reprezentat România cu succes în diferite
conferinţe şi întruniri internaţionale, workshop-uri şi acţiuni de promovare
educaţională, culturală, formare profesională (proiectul Promocult, coordonat in
2007; 3 proiecte Comenius - Parteneriate şcolare, coordonate în per. 2000 - 2005;
2 burse de formare individuală Comenius 2.2. - anii: 2002 şi 2005; 1 proiect
Cultura 2000, coordonat în per. 2002 – 2003; 1 proiect Comenius Măsuri
Acompaniatoare, coordonat în per. 2008 – 2010; 1 proiect KA2 Languages,
coordonator, 2012 – 2014; 6 proiecte Tineret în Acţiune, per. 2009 – 2012; 1
proiect Cetăţenie Europeană - 2012).

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Manager proiecte educaţionale – Curs acreditat CNFPA - Manager de proiect,
2010.
Membru fondator şi preşedinte ONG YF-YOUTH&FUTURE
(www.youthandfuture.ro), responsabil departament relaţii internaţionale şi
proiecte.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Elaborarea unor studii şi lucrări ştiinţifice de specialitate.
Reale aptitudini organizatorice.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

Cunoaşterea în detaliu a programelor de operare: Windows, Apple Macintosh,
Linux.
Utilizarea pachetului Microsoft Office (Word, Excell, Power Point).
Creaţie literară.

Alte competenţe şi Aptitudini interculturale - legăturile de lucru şi competenţele profesionale au
aptitudini propulsat-o în colaborări specifice cu parteneri din mai multe ţări europene, în

proiecte culturale şi educaţionale, cu care a avut şi are în continuare o relaţie bună,
bazată pe respect şi comportament adecvat şi corect.
Aptitudini de mediere – începând cu anul 2000 s-a implicat în proiecte
multinaţionale de cooperare educaţională şi culturală, construind concepte şi poziţii
comune, obţinând întotdeauna calificativul FOARTE BINE.
Aptitudini de prezentare – a fost invitată şi a participat la diferite conferinţe şi
seminarii de lucru locale, regionale, naţionale şi internaţionale, atât datorită
proiectelor dezvoltate, cât şi cu ocazii ştiinţifice sau profesionale.
Aptitudini politice – nu este implicată politic în nicio organizaţie, dar are o experienţă
considerabilă în formarea tinerilor şi, de aceea, s-a implicat în acţiuni ale societăţii
civile, care se ocupa cu promovarea dialogului pentru tineri. Are vederi liberale şi
crede cu tărie în promovarea conceptului european “unitate prin diversitate”,
concept al cooperării şi competiţiei corecte.

Permis(e) de conducere

Cat. B din 1992.

Informaţii Referinţe la cerere conducătorilor de instituţii unde a activat şi a obţinut
suplimentare întotdeauna calificativul FOARTE BINE.

Referinţe de specialitate:
− conf. univ. dr. Dorin Popa – Universitatea din Iaşi (dpopa@uaic.ro)

Anexe 1. Lista lucrări publicate

2. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs
3. Copia legalizată a Diplomei de Doctor
4. Rezumatul în limba română şi în limba engleză a tezei de doctorat.
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