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Nume / Prenume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex
Locul de muncă actual / Aria
ocupaţională
Vechimea la locul de muncă
actual
Experienţa profesională
Perioada

PALICIUC CĂLINA
STR.VASILE MILEA, nr.45, ARAD
Mobil: 0745-116799
calinapaliciuc@yahoo.com
română
20.06.1974
feminin
Lector universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu”Arad
13 ani
2006 – lector universitar , Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

Funcţia sau postul ocupat 2005 – obţinerea titlului ştiinţific de Doctor în Filologie
Numele şi adresa angajatorului 1999 – 2006 – asistent universitar , Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
Tipul activităţii sau sectorul de 1997 – 1999 – preparator universitar , Universitatea „Aurel Vlaicu’’ Arad
activitate
Educaţie şi formare
Perioada 1992 – 1997 – Universitatea de Vest , Timişoara
Calificarea / diploma obţinută Specializarea : Română – Engleză
Numele şi tipul instituţiei de 1988 – 1992 – “Liceul Economic”, Arad
învăţământ / furnizorului de
formare Specializarea : Drept administrativ
Aptitudini şi competenţe - elaborarea de programe analitice specifice profilului facultăţii şi adaptarea permanentă a acestora în
personale funcţie de particularităţile participanţilor la cursuri.
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba
Limba

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare
Engleză
C1
Spaniolă A1

Abilităţi de citire
C1
A2

Vorbit
Interacţiune
C1
A1

Scris
Exprimare
C1
A1

Competenţe şi aptitudini - participarea în comisiile de admitere pentru selectarea viitorilor studenţi ai
organizatorice „Colegiului de Institutori”, Arad
- participarea la şcoala de vară în cadrul departamentului de limbă străine
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C1
A1

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Utilizarea perifericelor specifice calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini - abilitatea de exprimare în scris
- redactarea de articole, cărţi, eseuri
- lectura cărţilor din domeniul filologiei
Activitate stiintifica si de
Cercetare

-o carte publicata,autor unic
-22 lucrari stiintifice

Informaţii suplimentare -membru in colectivul revistei facultatii de Stiinte Umaniste si Sociale
-coordonator lucrari licenta

Data,
30.05.2014

lector dr.univ. Calina Paliciuc
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