
CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

Nume Alina-Andreea DRAGOESCU
Adresă Str. Răsăritului nr. 17 A ap. 5, Timişoara – 300282
Telefon 0356807908

Fax -
E-mail andreeadragoescu@yahoo.com

Naţionalitate  Română

Data naşterii  26.01.1981

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada (de la – până la)  Din februarie 2009
• Numele şi adresa angajatorului  USAMVB din Timişoara

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

 Didactică

• Funcţia sau postul ocupat  Asistent
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
 Predare limba engleză

Cercetări în domeniul terminologiei

• Perioada (de la – până la)  2005 –  2008
• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest din Timişoara

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

 Învăţământ universitar şi cercetare

• Funcţia sau postul ocupat  Doctorand cu frecvenţă
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
 Studii doctorale

Activitate didactica si de cercetare în cadrul catedrei

• Perioada (de la – până la)  2004 –  2005
• Numele şi adresa angajatorului  Liceul Pedagogic Carmen Sylva din Timişoara

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

 Didactică

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de limba engleză
• Principalele activităţi şi

responsabilităţi
 Activitate didactică

Coordonarea revistei de engleză a liceului

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada (de la – până la)  2005 – 2008
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ
 Universitatea din Vest din Timişoara

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

 Doctorat cu frecvenţă în filologie

• Numele calificării primite  Doctor (magna cum laude)
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

 Formare continuă post-universitară

• Perioada (de la – până la) 2004 - 2006
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ
Universitatea din Vest din Timişoara



• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

Masterat în Studii americane

• Numele calificării primite Diplomă de master
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Formare continuă post-universitară

• Perioada (de la – până la)  2000 - 2004
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ
 Universitatea din Vest din Timişoara

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, secţia Limba şi literatura  engleză – limba şi literatura
franceză

• Numele calificării primite  Diplomă de licenţă in filologie
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

 CITE UNESCO - Nivel 5A, Domeniul 22 Litere

• Perioada (de la – până la)  1996 - 2000
• Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ
 Liceul Teoretic William Shakespeare din Timişoara

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite

 Cultură generală

• Numele calificării primite  Diplomă de bacalaureat
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

 Formare pre-universitară

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat

printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ ROMÂNĂ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

FRANCEZA
• Abilitatea de a citi  nivelul: C2 conform programului cadru pentru limbi al UE

• Abilitatea de a scrie  nivelul: C2 conform programului cadru pentru limbi al UE
• Abilitatea de a vorbi  nivelul: C2 conform programului cadru pentru limbi al UE

ENGLEZA
• Abilitatea de a citi  nivelul: C2 conform programului cadru pentru limbi al UE

• Abilitatea de a scrie  nivelul: C2 conform programului cadru pentru limbi al UE
• Abilitatea de a vorbi  nivelul: C2 conform programului cadru pentru limbi al UE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane
 într-un mediu multicultural, ocupaţi o

poziţie în care comunicarea este
importantă sau desfăşuraţi o activitate

în care munca de echipă este esenţială.
(de exemplu cultură, sport, etc.)

EXCELENTE ABILITĂŢI DE COMUNICARE ŞI MUNCĂ ÎN ECHIPĂ, BUNĂ RELAŢIONARE, CALITĂŢI EMPATICE,
CAPACITATE DE INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PROFESIONALĂ.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZATORICE

De exemplu coordonaţi sau conduceţi
activitatea altor persoane, proiecte şi
gestionaţi bugete; la locul de muncă,

în acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive) sau la

domiciliu.

CA PROFESOR ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - COORDONAREA ELEVILOR ÎN DIFERITE
PROIECTE LOCALE ŞI INTERNAŢIONALE, COORDONAREA REVISTEI DE LIMBA ENGLEZĂ ŞI MEMBRU ÎN
CADRUL COMISIILOR DE CORECTARE LA OLIMPIADA ŞCOLARĂ DE LIMBA ENGLEZĂ.



APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
TEHNICE

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini, etc.

UTILIZATOR PC (WORD WINDOWS, POWER POINT)

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISITICE

Muzică, desen, pictură, literatură, etc.

LITERATURĂ, PICTURĂ, ARTĂ HAPPENING

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B din 2007

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  -

ANEXE LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE


