Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Georgescu Corina-Amelia
Str. M. Viteazu, Bl. P22 ; Sc. D ; Ap. 1 ; Piteşti, Argeş; Cod 110 036; ROMANIA

Telefon(oane)

00 40 348 421 329;

Fax(uri)

00 40 348 453 303

Mobil:

40 722 563 188

E-mail(uri)
georgescu_c@yahoo.fr
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

română
15.01.1976
feminin

Locul de muncă vizat / Învăţământ superior
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Aprilie 2015-prezent
Co-responsabil Centre de Réussite Universitaire AUF- UPIT
Managementul activităților organizate în CRU pentru promovarea Francofoniei
Universitatea din Piteşti
Management în educație
februarie 2015-aprilie 2015
Expert pe termen scurt
Elaborarea Strategiei de Internaționalizare pentru Universitatea din Piteşti
UEFISCDI, Bucuresti
Management în educație
1.10.2011 – 8.10.2014
Director de departament
Managementul activităţii didactice şi de cercetare la nivelul departamentului
Universitatea din Pitesti. Facultatea de Litere, Departamentul Limbă şi Literatură, Str. Tg. din Vale, nr.1
Pitesti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi cercetare

Perioada

Iulie 2010-iulie 2012

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect Formare şi reconversie profesională prin traducere pentru profesorii de limbi străine
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Participarea la întâlnirile cu partenerii (3 în primul an şi 3 în cel de-al doilea an)
Activităţi de publicitate şi informare: prezentări în faţa cadrelor didactice
Activităţi de elaborare a suporturilor de curs
Monitorizarea tuturor activităţilor proiectului
Predare cursuri
Pregătirea evaluărilor finale
Activităţi de corectare a evaluărilor
Raportări finale şi periodice către Autoritatea de Management
Supervizarea documentelor de orice tip generate de desfăşurarea proiectului
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Diseminarea rezultatelor proiectului

Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, nr.1 Pitesti
Educaţie-Formare continuă
Octombrie 2009-prezent
conferentiar universitar Facultatea de Litere

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetare, la nivelul Facultăţii de Litere, elaborarea unor documente specifice de
acreditare şi autorizare programe de studiu, management la nivelul departamentului, etc.
Activitate didactică: predare de cursuri şi seminarii de Literatură franceză (secolele XIX, XX), Spaţiul în
romanul secolului al XIX-lea, Literatură şi psihanaliză, Instruire asistată de calculator, Metodica predării limbii
şi literaturii franceze, Metodologia cercetării, Corespondenţă în limba franceză.
Activităţi conexe activităţilor didactice:
-realizare de documentaţie pentru conceperea unor programe de studiu, respectiv pentru autorizarea sau
acreditarea acestora astfel:
-concepere programe de studiu: specializarea Traducere-Interpretariat -Engleză-Franceză – program licenţă,
specializarea Comunicare şi Relaţii Publice – program licenţă, Masteratul de Limbi Moderne şi Comunicare,
Masterat Didactic (Limba şi Comunicare-Predarea limbilor străine:engleză şi franceză)
- dosarele de evaluare pentru autorizare sau acreditare: Franceză-Engleză (licenţă), Franceză-Spaniolă
(licenţă), Traducere-Interpretare (Engleză-Franceză) (licenţă), Studii literare franceze (master), Traductologie
franceză (master); Română-Franceză (licenţă-învăţământ la distanţă), Română-Engleză (licenţă-învăţământ la
distanţă), Masterat Didactic (Limba şi Comunicare-Predarea limbilor străine:engleză şi franceză), EnglezaLimba moderna (Franceza/Spaniola/Germana)
- îndrumare practică de specialitate (master şi licenţă)
Activitate de cercetare şi publicare: 6 cărţi şi aproximativ 60 articole (A se vedea lista de lucrari)
Grant câştigat în calitate de director POSDRU (33330) Formare continuă şi reconversie profesională prin
traducere pentru profesorii de limbi străine – 2009
Activităţi de evaluare:

- În comisii de finalizare a studiilor;
- În comisii de acordare a titlurilor didactice
- În comisii de acordare a gradelor didactice (definitivat, gradul II, gradul I)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea din Piteşti, Str. Tg. Din vale, nr.1 Pitesti
Educaţie şi cercetare
Iunie 2009-noiembrie 2010
Expert pe termen scurt DOCIS-ACPART




participarea la sesiunile de instruire privind utilizarea metodologiei şi a instrumentelor Cadrului
Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior;
elaborarea şi revizuirea descrierii calificărilor corespunzătoare programelor de studiu de nivel licenţă
: Limbă şi literatură-Limbă şi literatură modernă, Traducere-Interpretare;
participarea la sesiunile de validare a calificărilor universitare descrise, alături de reprezentanţi ai
partenerilor economici şi sociali.

Numele şi adresa angajatorului

ACPART

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie

Perioada

octombrie 2008 –– octombrie 2009

Funcţia sau postul ocupat conferentiar universitar DPPD; Secretar ştiinţific Facultatea de Litere
ctivităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetare, coordonarea activităţii ştiinţifice la nivelul Facultăţii de Litere, elaborarea unor
documente specifice acesteia, acreditare şi autorizare programe de studiu, coordonare manifestării ştiinţifice,
etc.
Activitate didactică: predare de cursuri şi seminarii de Literatură franceză (secolele XIX, XX), Spaţiul în
romanul secolului al XIX-lea, Literatură şi psihanaliză, Instruire asistată de calculator, Metodica predării limbii
şi literaturii franceze
Activităţi conexe activităţilor didactice:
-realizare de documentaţie pentru conceperea unor programe de studiu, respectiv pentru autorizarea sau
acreditarea acestora astfel:
-concepere programe de studiu: specializarea Traducere-Interpretariat -Engleză-Franceză – program licenţă,
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specializarea Comunicare şi Relaţii Publice – program licenţă, Masteratul de Limbi Moderne şi Comunicare.
- dosarele de evaluare pentru autorizare sau acreditare: Franceză-Engleză (licenţă), Franceză-Spaniolă
(licenţă), Traducere-Interpretare (Engleză-Franceză) (licenţă), Studii literare franceze (master), Traductologie
franceză (master); Română-Franceză (licenţă-învăţământ la distanţă), Română-Engleză (licenţă-învăţământ la
distanţă), Limbi Moderne şi Comunicare (master).
- îndrumare practică de specialitate (master şi licenţă)
Activitate de cercetare şi publicare: 9 cărţi şi aproximativ 50 articole
Grant finanţat în calitate de director:
1. Formare şi reconversie profesională prin traducere pentru profesorii de limbi străine
Nr. ref: POSDRU/19/1.3/G/33310
Durata: 2010-2012

Contracte/Granturi obţinute prin competiţie internaţională cu participare în calitate de membru ale echipei de
cercetare:(vezi http://www.drie.ro)
1.

“European Credits Transfer System in Life Long Learning” Tipul proiectului: SOCRATES / GRUNDTVIG 1 - pilot
project Ref. no.: 90642-CP-1-2001-1-UK-GRUNDTVIG-G1 Durata: 2 ani

2.

“DIVERMATITT: Training MATerials for Secondary School Initial Teachers Training to cope with DIVERsity”
Tipul proiectului: SOCRATES / COMENIUS - pilot project Ref. no.: 94414-CP-1-ES-COMENIUS-C21 Durata: 2 ani

3.

“MODERN EVALUATION TOOLS in ADULT EDUCATION and TRAINING (MODETA)” b1Tipul proiectului:
SOCRATES / GRUNDTVIG 2 - pilot project Ref. no.: 02-G2-40-AG-RO03-G2-103-AG-RO-R Durata: 2 ani

4.

Promoting regular improvement of teachers’ qualification in technical vocational schools” Tipul proiectului:
Leonardo da Vinci - pilot project Ref. no.: 2002-BG/02/B/F/PP-132041 Durata: 2 aniâ

5.

Community Centres promoting Sustainable Living” Tipul proiectului: SOCRATES / GRUNDTVIG 1 - pilot project
Ref. no.: 100396-CP-1-2002-1-MT-GRUNDTVIG-G1 Durata: 3 ani

6.

“Alert - 2” Website: http://www.alert-2-eu.info/project.htm Tipul proiectului: SOCRATES / GRUNDTVIG 1 - pilot
project Ref. no.: 101067-CP-1-2002-1-UK-GRUNDTVIG-G1 Durata: 3 ani

7.

Case-based e-learning for educators [CABLE] Tipul proiectului: SOCRATES / MINERVA - pilot project Ref. no.:
109883 - CP -1-2003-1- IT - MINERVA - M Durata: 2 ani

8.

Using Dialogue to Connect Learning [DIAL-CONNECT]
Tipul proiectului: SOCRATES / COMENIUS 2.1
Ref. no.: 118155 - CP -1-2004-1- UK- COMENIUS – C21
Durata: 2 ani

9.

DOCIS - "Dezvoltarea unui sistem operational al calificarilor din invatamantul superior din Romania"
Ref.nr. : POSDRU/2/1.2/S/2.
Durata: 2009-2011

10.

IEMU- Internaționalizare, Echitate și Management Universitar pentru un Învățământ Superior de Calitate (IEMU)
Ref.nr. POSDRU/155/1.2/S/136180
Calitate de expert pe termen scurt: februarie –aprilie 2015

Activităţi de coordonare a unor publicaţii de profil: Redactor coordonator al volumului
conferinţei internaţionale Language and Lliterature-European Landmarks of Identity (2005, 2006, 2007, 2008,
2009)
Activităţi de evaluare:






În comisii de finalizare a studiilor;
În comisii de acordare a titlurilor didactice
În comisii de acordare a gradelor didactice (definitivat, gradul II, gradul I)
Expert evaluator pentru Comisia Naţională de Acordare a Burselor de Studiu în Străinătate.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Tg din Vale, nr. 1, 110040 Pitesti, Arges
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, cercetare
Perioada septembrie 2005 – octombrie 2008
Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor; Secretar ştiinţific Facultatea de Litere
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, de cercetare, coordonarea activităţii ştiinţifice la nivelul Facultăţii de Litere, elaborarea unor
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documente specifice acesteia, acreditare şi autorizare programe de studiu, coordonare manifestări ştiinţifice,
etc.
Numele şi adresa angajatorului
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

Catedra de Limbi Romanice – Universitatea din Piteşti, Str. Tg din Vale, nr. 1, 110040 Pitesti, Arges
Învăţământ, cercetare
Octombrie-decembrie 2006
Profesor invitat
Predare de cursuri şi seminarii (Metodologia cercetării doctorale, Introducere în romantismul românesc)
Université Paris XII, Franţa
Învăţământ, cercetare

Perioada

Octombrie 2003-martie 2004

Funcţia sau postul ocupat

Bursa Rasmus – nivel doctoral

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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

Cercetare, participare la seminarii doctorale
Université Paris XII, Franţa
Învăţământ, cercetare
septembrie 2001 –septembrie 2005
asistent universitar doctorand (2004), respectiv doctor (2005), Secretar şiinţific de catedră (2004-2005)
Activităţi didactice, de cercetare, elaborare documente specifice (programe analitice, fiţe de disciplină, etc.)
Catedra de Limbi Romanice – Universitatea din Piteşti, Str. Tg din Vale, nr. 1, 110040 Pitesti, Arges
Învăţământ, cercetare
martie 1999- septembrie 2001
preparator universitar (doctorand din 2000)
Activităţi didactice, de cercetare, elaborare documente specifice (programe analitice, fiţe de disciplină, etc.)
Catedra de Limbi Romanice – Universitatea din Piteşti, Str. Tg din Vale, nr. 1, 110040 Pitesti, Arges
Învăţământ, cercetare
septembrie 1998 – martie 1999
–preparator universitar asociat
Activităţi didactice, de cercetare, elaborare documente specifice (programe analitice, fiţe de disciplină, etc.)
Catedra de Limbi Romanice – Universitatea din Piteşti, Str. Tg din Vale, nr. 1, 110040 Pitesti, Arges
Învăţământ, cercetare

Educaţie şi formare
Perioada

Din octombrie 2018

Calificarea / diploma obţinută Secţia Engleză-Germana (in curs)
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
Perioada
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Limbă germană contemporana, Limbă engleză contemporana, literatură germană, literatură engleza, Curs
practic limba germană, Curs practic limba engleză, Traductologie, Psihologie şcolară, Pedagogie,
Metodica predării, etc
Competenţe de exprimare scrisă şi orală în germană şi engleză şi de înţelegere a unui text scris şi oral în
germană şi engleză
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie si Arte
Educaţie universitară
22.04.2015-28.04.2015
Mobilitate de predare - ERASMUS
Cultură şi civilizație română/ Cultură şi civilizație spaniolă
Universitatea Rovira y Virgili, Tarragona
formare continuă
4.09.2014
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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

Teacher Development Seminar
Didactica limbii engleze
Cambridge University Press
formare continua
5-9.05.2014
Mobilitate de formare ERASMUS
Didactica limbilor străine
Universitatea din Izmir

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

formare continua

Perioada

15.04-22.04.2013

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
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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Mobilitate de predare ERASMUS
Literatura franceză, Didactica limbii franceze
Universitatea Paris Est
Formare continuă
18.02.2013
Didactica specialităţii predării limbii franceze
Didactica limbii franceze - Devenir prof de FLE aujourd’hui - un défi pour la formation (Claude
Bourguignon)
Institut français de Bucarest
Université de Bucarest
formare continua
4-10.02.2013
Didactica specialităţii predării limbii franceze
Didactica limbii franceze
Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi, Universitatea
Babes-Bolyai din Cluj, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea 1
decembrie 1918 Alba Iulia
formare continuă
25-27.06.2012
Formation au français sur objectif universitaire (FOU) - participant
-perfecţionarea predării
Institut Français de Roumanie
formare continuă
noiembrie 2011-mai 2012
Formare continuă de tip „Blended Learning” pentru cadrele didactice universitare
Asigurarea calităţii în învăţământul superior
Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Timişoara, Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, Softwin
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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
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Cursuri postuniversitare
28.11-2.12.2011
Trainer ARTIT
- predarea prin arte – Dezvoltarea unor metode inovative pentru formarea formatorilor
Hellenic Adult Education Association
formare continuă
1-4.08.2011
Participant
Învăţământul centrat pe student, Predarea centrată pe competenţe
Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Formare continuă

Perioada

aprilie-mai 2011

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

Formator adulţi
Legislaţia şi deontologia procesului de formare a adulţilor, Consilierea psiho-pedagogică şi vocaţională a
cursanţilor, Psiho-pedagogia adultului, Competenţele de comunicare ale formatorului de adulţi, Proiectarea
şi dezvoltarea curriculumului de formare, Studiul nevoilor de formare şi elemente de marketing educaţional,
Metode activ-participative în procesul formării adulţilor, Evaluarea programelor de formare şi competenţelor
cursanţilor
Competenţe în domeniul legislaţiei, deontologiei formării adulţilor, competenţe de comunicare, de proiectare
şi dezvoltare curriculum, de marketing educaţional, de evaluare
Universitatea din Piteşti-Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Formare continuă
2000 – 2004

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Literatură şi civilizaţie franceză
Titlul obţinut: Doctor în Filologie- Menţiunea Très honorable avec félicitations du jury
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Competenţe de cercetare-analiza textului literar, sinteza informaţiilor interdisciplinare
Universitatea Paris IV. Sorbona
Educaţie postuniversitară

Perioada 1998 – 1999
Calificarea / diploma obţinută Masterat de Studii culturale canadieneTitlul obţinut: Masterat în Studii culturale canadiene
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Literatură canadiană francofonă şi anglofonă, Metodologia cercetării, Sociologia comunicării, Feminism şi
mass-media, Antropologie culturală, Civilizaţie canadiană, etc
Competenţe de cercetare-analiza textului literar, sinteza informaţiilor interdisciplinare
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Educaţie postuniversitară
1994 – 1998,

Calificarea / diploma obţinută Secţia Franceză-Engleză – profesor de limba şi literatura franceză şi engleză, traducător în şi din română,
franceză, engleză
Titlul obţinut: licenţiat în filologie, specializarea Limbă şi Literatură Franceză- Limbă şi Literatură Engleză
Disciplinele principale studiate /
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Limbă franceză contemporana, Limbă engleză contemporana, literatură franceză, literatură englez, Curs
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competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

practic limba franceză, Curs practic limba engleză, naratolgie, Poetică, Traductologie, Psihologie şcolară,
Pedagogie, Metodica predării, etc
Competenţe de exprimare scrisă şi orală în franceză şi engleză şi de înţelegere a unui text scris şi oral în
franceză şi engleză
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe
Educaţie universitară

Perioada

1990 – 1994

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

Limbi moderne (franceză, engleză, germană), Limba şi literatura română, Limba latină, etc.
Competenţe de exprimare scrisă şi orală în română, franceză, engleză, germană şi de înţelegere a unui
text scris şi oral în română, franceză, engleză, germană
Liceul « Nicolae Bălcescu » (actualul colegiu I. C. Brătianu), Piteşti; Profil Franceză-Engleză
Liceu

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

română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba engleză

C2

C2

C2

C2

C2

Limba germană

A2

A2

A2

A2

A2

B1

B2

B1

B1

B1

Limba spaniolă

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

Competenţe şi abilităţi sociale Activităţi de comunicare interpersonală şi de muncă în echipă, capacitatea de asumare a
responsabilităţilor, capacitatea de a lucra în condiţii de stres şi cu termene limită

Competenţe şi aptitudini Initiativă, abilităţi de coordonare, control, evaluare, abilităţi în domeniul teambuilding
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudine de a lucra cu instalaţii şi softuri de traducere, experienţă în folosirea mijloacelor de videoproiecţie

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Office (word, powerpoint, acces); navigare pe internet, poştă electronică

Muzică, literatură
Capacitate de organizare a diferitelor activităţi si a unor evenimente culturale, stiintifice
Traducător autorizat Română-Franceză / Engleză şi Franceză / Engleză-Română
Permis de conducere categoria B
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2004-martie 2005 Secretar ştiinţific al Catedrei de Limbi Romanice, Facultatea de Litere, Universitatea din
Piteşti;
aprilie 2005 – octombrie 2009- Secretar ştiinţific al Facultăţii de Litere, Universitatea din Piteşti;
2005-2007 - Preşedinte al Comisiei pentru calitatea învăţământului din Facultatea de Litere;
ianuarie 2007 – membru al Centrului de Cercetări Literare, Lingvistice şi Didactice Contemporane
februarie 2007 – afiliere la Colectivul internaţional de cercetători FABULA;
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 – Redactor coordonator al volumelor Conferinţelor Internaţionale ale Facultăţii de
Litere;
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2005, 2006, 2007, 2008 – Membru în comitetul ştiinţific al volumelor Conferinţelor Internaţionale ale Facultăţii de
Litere;
iunie 2007 – 2008 – membru în comitetul de redacţie al revistei Studii şi cercetări filologice, Seria Limbi
Romanice;
februarie 2008 –octombrie 2009- reprezentantă a Facultăţii de Litere în Consiliul de Cercetare al Universităţii;
2008, 2018 – evaluator extern pentru Comisia Naţională pentru Obţinerea Burselor de Studiu în Străinătate
2011 - Membru în comitetul ştiinţific al revistei Studii şi cercetări filologice, Seria Limbă şi Literatură Engleză
2012 - membru al Centrului de Cercetări IMAGINES
2012 - membru în Comisia de revizuire a Cartei Universităţii
2013-membru în Comisia de Autoevaluare EUA din cadrul Universităţii din Piteşti
2015 – vicepreședinte al Comisiei de Evaluare – Olimpiada Naționala de Limba Franceza – Baia Mare
2016 – președinte al Comisiei de Evaluare – Olimpiada Naționala de Limba Franceza – Piatra Neamt
2017 – membru al Centrului de Cercetări Littera
2017 – trezorier Societatea Română de Studii de Anglistică și Americanistică – filiala Universitatii din Pitesti

Anexe -Listă de lucrări

Pagina 8 / 9 - Curriculum vitae al
Corina-Amelia GEORGESCU

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Pagina 9 / 9 - Curriculum vitae al
Corina-Amelia GEORGESCU

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

