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Informaţii personale  

Nume / Prenume Radu Ingrid 

Adresă(e) Str. Trandafirilor nr. 2, 315100, loc. Chişineu-Criş, jud. Arad, România 
Str. Șt. O. Iosif nr. 3A, 315100, loc. Chişineu-Criş, jud. Arad, România 

Telefon(oane) 0741216844   

E-mail(uri) radu.ingrid@gmail.com 

Data naşterii 
 

Naționalitate                     
                                                   Cetățenie 

12 .04.1989 
 
română 
română, maghiară 

  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.09.2012 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea şi evaluarea limbii engleze 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială „Tabajdi Karoly”, Zerind, nr. 386, jud. Arad, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

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

 

Educaţie  
 
 

   27.09.2012 – în prezent 
   Membru 
   Responsabil proiecte europene 
   Asociaţia „Crişul Negru” Zerind 
   ONG 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

2019-2022 

Student-doctorand 

Filologie  

 

Școala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

 

 

2013-2015 

Diplomă de masterat 

Studii de limbă și literatură în spațiul anglo-saxon 

 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 
 
 
2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tendinţe actuale în limbă şi literatură 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 
 
 
2011-2012 
Diplomă absolvire modul nivelul II 
Psihopedagogie 
 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

 
                                                   Perioada 

 
2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 

 
                                                   Perioada 

 
2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire modul nivelul I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice nivel mediu 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare PC nivel avansat (Microsoft Office, Internet, Windows XP, Windows 7, Windows 10, 
instrumente didactice online) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Limba maternă: maghiară 
Alte limbi cunoscute: română – vorbit nativ, scris şi citit nativ 
                                   engleză – vorbit avansat, scris şi citit avansat 
                                   franceză – vorbit mediu, scris şi citit mediu 
 
Permis de conducere: categoria B 

  

  

 


