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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ivaniuc Corina 

Adresă(e) r. Briceni, s. Criva. 

Naţionalitate(-tăţi) Republica Moldova 
  

Data naşterii 07.11.1992 
  

Sex femenin 
  

  

Perioada 2016-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar, Catedra filologie germanică, Facultatea de Litere, ULIM 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predarea limbii engleze si limbii engleze aplicate. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012 
 
 

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Laborant, Catedra Tehnologii informationale si Informatica Aplicata, Facultatea Informatica, Inginerie 
si Design 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Supravegherea si indeplinirea documentatiei catedrei și procesului educațional.  

Numele şi adresa angajatorului ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2016- 2018 

Calificarea / diploma obţinută Modulul Psihopedagogic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Fundamente ale psihologiei, didactica disciplinei, etica pedagogica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012 

  

Perioada 2014-2015 

Calificarea / diploma obţinută Studii la masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional, turism de interes special, organizații economice 
internaționale, limbajul organizațiilor internaționale  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012 

  

Perioada 2011-2014 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Științe Umanistice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Lexic/gramatica/fonetica/lectura analitică a limbii engleze, istoria limbii, lexicologia, stilistica,  
limba latină, civilizaţia, interpretarea textului, traducerea simultană și consecutivă. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ULIM, Facultatea de Litere,  Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012 

  

Perioada 2008-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire a claselor liceeale BAC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Matematică; informatică; limba engleză; limba şi literatura rusă, geografia, istoria, limba şi literatura  
română, fizica, chimia, bilologie, anatomie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Lipcani, r. Briceni, or. Lipcani 

  

Perioada 1999-2008 

Calificarea / diploma obţinută Studii gimnaziale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică; informatică; limba engleză; limba şi literatura rusă, geografia, istoria, limba şi literatura  
română, fizica, chimia, bilologie, anatomie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Gimnaziul satului Criva. R. Briceni, s. Criva 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba germană   A1  A1  A1  A1  A1 

Limba rusă   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba ucraineană   B1  A1  A1  A1  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spiritul de echipă– dobândit în timpul activităţilor şcolare/ academice şi extra- şcolare/ academice 
( oraganizare de activităţi recreative, concursuri, seminarii pe diferite teme etc...)  
 Capacitatea de adaptare la medii mmulticulturale – dobândităîn interacţionarea repetatăcu 
 oameni din diferite medii culturale, colegi, oameni de ştiinţă, prieteni, din ţară şi din străinătate  
 Comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, perseverenţa, spirit analitic şi obiectiv  
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership – bun conducator de echipă, 
Spirit organizaţional – dobândit în contexte diferite ( oficiale sau de timp liber ): 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Operare PC: Windows, MS Office; 
 Navigare pe internet; 
 Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a programelor: Word, PowerPoint , MS Excel etc. 
Cunoştinţe elemntare de HTML, Internet design, Photio-shop. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Lectura, dans 
  

  

Informaţii suplimentare Participare la diferite workshop-uri, conferinte si perfecționari. Articole publicate  
  

   


