Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

PREDA I. Andreea-Maria
Bvd. George Coșbuc, nr. 39-49, cod poştal 050141, sector 5 , Bucureşti

Telefon
E-mail

Fix: +40213354665
andreea.preda@mta.ro

Naţionalitate

Română

Data naşterii

01.07.1982

Sex

Feminin

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

a) 01.03.2015 – prezent
Lector universitar doctor de limba franceză
Predare a terminologiei ştiinţifice şi militare specifice domeniului de activitate
Academia Tehnică Militară, blv. George Coşbuc, nr. 39-49, sector 5, Bucureşti
Învăţământ superior
b) 01.09.2006 – 28.02.2015
Profesor de limba şi literatura română

Predarea limbii române la nivel liceal, pregătire pentru bacalaureat, coordonare de programe şi proiecte extracur
învăţământ, membru al Consiliului de Administraţie al liceului începând cu luna septembrie 2012.
Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, str. Samuil Vulcan, nr. 8, sector 5, Bucureşti, 021.456.20.50
Educaţie – învăţământ preuniversitar
c) februarie – mai 2012
Profesor asociat la Departamentul de Limba şi Literatura Franceză
Seminar Practica limbii: Traduceri – I B, Limbi străine, III TI, seminar Practică portofolii – III TI
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 5–7, sector 1,
Bucureşti, telefon: +4021.314.89.65 / fax: +4021.312.13.13
Educaţie – învăţământ superior
d) 01.08.2010 – 15.09.2010
Bibliotecar vacatar la Biblioteca Naţională a Franţei, Departamentul „Colecţii”, secţia „Manuscrise”
Împrumut cărţi şi microfilme, aranjare bibliotecă, comunicare cu cititorii
Biblioteca Naţională a Franţei, site Richelieu, Paris, avenue de France, 75013
Cultură
e) 01.10.2005 – 30.09.2009
Colaborator voluntar la Lectoratul Francez al Universităţii din Bucureşti
Împrumut cărţi, aranjare bibliotecă, consilierea cititorilor, organizare de evenimente literare şi culturale
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Universitatea din Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 5–7, sector 1, Bucureşti, telefon: +4021.314.89.65
Educaţie – învăţământ superior

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

a) 01.10.2008 – 16.09.2011
Şcoala doctorală „Studii literare şi culturale” a Universităţii din Bucureşti
Doctor în filologie cu teza intitulată „Image et mémoire dans l’œuvre romanesque de Pascal Quignard”
Universitatea din Bucureşti
b) 01.10.2006 – iunie 2008
Masterat interdisciplinar (literatură, cultură şi lingvistică franceză şi francofonă) de „Studii Franceze şi
Francofone: Studii francofone” în cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
Diplomă de master cu lucrarea de disertaţie intitulată „L’espace mental”
Universitatea din Bucureşti
c) 01.10.2002 – iunie 2006
Studii de licenţă la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Franceză-Română
Licenţiat în filologie, specializarea Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
Universitatea din Bucureşti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba franceză
Limba engleză

Ascultare
C2

Utilizator
experimentat

Vorbire
Citire

C2

Utilizator
experimentat

Participare la
conversaţie
C2

Utilizator
experimentat

Discurs oral
C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
A2
A2
independent
independent
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
B1

Scriere
Exprimare scrisă

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicativă, cu spirit de disciplină, de iniţiativă şi de echipă, eficientă, ambiţioasă, perseverentă,
calităţi şi abilităţi exersate în cadrul funcţiilor ocupate ce au presupus atât lucrul cu publicul specializat
sau nu, cât şi cu obiecte de patrimoniu.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Iniţiere, coordonare, organizare, moderare de proiecte liceale extracurriculare şi simpozioane („5
LICEE 5 MUZEE”, Cinema EDU în parteneriat cu ISMB, activităţile din săptămâna dedicată „Şcolii
altfel”, organizare şi moderare a secţiunii de literatură a Simpozionului Interdisciplinar „Credinţă,
adevăr, creaţie în închisorile comuniste” organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” mai întâi la
nivel municipal, apoi regional şi naţional)

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Microsoft Office, imprimantă, scaner, fax, xerox, videoproiector

Informaţii suplimentare a) Calificări

1. Gradul I didactic prin echivalarea cu doctoratul la 13 martie 2013
2. Examen de definitivare în învăţământ, Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti,
sesiunea august 2008.
b) Burse şi stagii de cercetare
Octombrie 2009 – iunie 2010: stagiu de cercetare doctorală la Universitatea Paris IV-Sorbona sub
conducerea prof. dr. Didier Alexandre
Octombrie 2004 – februarie 2005: studentă bursieră ERASMUS la Dijon, Franţa.
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c) Premii
1. Diplomă de şef de promoţie, acordată de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea
Franceză, în anul 2006
2. Premiul ARDUF (Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones) pentru
cea mai bună teză de doctorat, acordat pe 14.03.2012
3. Câştigarea concursului pe tema francofoniei în România „La chasse au trésor francophone” alături
de Vlad Palcu şi Andreea Neamţu, organizat de Lectoratele franceze ale Universităţilor din Bucureşti
în colaborare cu Institutul Francez din Bucureşti şi cu Ambasada Franţei la Bucureşti în aprilie 2007.
Premiul a constat într-o tabără internaţională „La Rencontre des Jeunes Francophones” din Paris şi
Bordeaux, Franţa, în perioada 1.08.-10.08.2007.
d) Cursuri de formare profesională
1. Competenţe în comunicare – finanţat POSDRU, coordonat de Adrian Titieni de la UNATC, 25
credite profesionale transferabile, 2012
2. Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză şi franceză – finanţat POSDRU, 50
credite profesionale transferabile, 2013
3. Program de iniţiere/perfecţionare/specializare pentru ocupaţia de formator – organizat de
CEPECOM, 2014
4. Management educaţional – curs de perfecţionare organizat de Asociaţia Didakticos din Timişoara,
60 credite profesionale transferabile, 2014

Anexe Listă de publicaţii
Copii premii
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