CurriculumVitae
Europass
Informaţiipersonale
Nume/Prenume CHIRICENCU, Nicolae
Naţionalitate
Sex

RM
Masculin

Loculdemuncă vizat
Domeniul ocupaţional

ULIM
Învăţământ

Experienţa profesională
Perioada
Filologie Clasică/Lingvistică
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţiisau sectorul de activitate

1967-2006 USM Catedra
generală şi Limbi Clasice
lector superior
predare cursuri circumscrise domeniului filologic
ULIM, str. Vlaicu Pârcălab, 52, bir. 226
Tel.: (37322) 220029- Fax (37322) 220028-Website: http:/ www.ulim.md
Cercetări de fenomenologie filologică şi interculturală

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/ Diploma obţinută

Discipline
principalestudiate/competenţe
profesionale
dobândite

1960–1965
filolog,
profil: Limba şi literatura romînă;
specializare: Filologie clasică
-

Lingvistica generală

-

Limba latină

-

Limba spaniolă

-

Lingvistica comparată
Filosofie
Logică

Numele şi tipulinstituţiei
deînvăţământ/ furnizorului de
formare

Perioada

Universitatea de Stat din Moldova – Facultatea de litere

1971-1974

Calificarea/ Diploma obţinută

Discipline
principalestudiate/competenţe
profesionale
Dobândite

-

Traducere şi comentarea textului latin
Mitologia antică
Istoria limbii latine
Poetică/Prozodicaversificăriilatine
Analizacomponentelorsmanticediferenţiale ale lexemelor
Glotodidactică

Universitateade Stat „M.Lomonosov” Moscova.
Numele şi tipulinstituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare

Departamentul Filologie Clasică

Limbistrăinecunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Ascultare

Limbarusă

C1

Utilizatore
xperimentat

Limba spaniolă

Vorbire
Citire

B2

Utilizatorin
dependent

Discursoral

Participarela
conversaţie
A2

Utilizator
elementar

A2 Utilizatorelementar A2 Utilizatorelementar A1 Utilizatorelementar

Scriere

B1

Utilizatorin

Exprimarescrisă
B2

dependent

Utilizatorin
dependent

A1 Utilizatorelementar A1 Utilizatorelementar

(*)CadrulEuropeanComundeReferinţăpentruLimbi Străine

Competenţeşiabilităţisociale

Spirit de echipă:am experienţa muncii în echipă încă din timpul activităşii la catedra Filologie
Clasică, când am participat la întocmirea manualelor şi materialelor didactice la limba latină, continuu
să consolidez această experienţă ca angajat în postul de l e c t o r s u p e r i o r
şi
cer ce tător ştiin ţific .

Competenţeşiaptitudini Experienţă bună a managementului al echipei şu al timpului.
organizatorice Experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă.
Competenţeşiaptitudini

Traducere scris/oral din română în rusă.

Competenţe şi aptitudini artistice
Altecompetenţeşiaptitudini
Permisdeconducere

Informaţii suplimentare

Pasionat de artele plastice şi de muzica clasică
Hobby fotbal
Categoria B
Referinţele pot fi furnizate la cerere

