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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Rădulescu Mihaela 
Adresă(e) Str. Regele Ferdinand, nr. 84, Drăgăşani, jud. Vîlcea 

Telefon(oane) Mobil: 0756389029   

Fax(uri) - 
E-mail(uri)    radulescumihaela95@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 09.06.1984 
 

 
Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Liceul Teoretic Măciuca 
Învăţământ 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Septembrie 2007 – Prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

   Predarea limbii şi literaturii române 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Măciuca 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008 - prezent 
Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea  „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  
Perioada 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Literatură şi cultură românească în context european 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea  „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 
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Perioada 2003 - 2007 
Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română – limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea  „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  
Perioada 1999 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Liceu 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Naţional „Gib Mihăescu”, Drăgăşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  
  

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 

franceză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat 
C
1 

Utilizator 
experimentat 

engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- spiritul de echipa, 
- o bună capacitate de comunicare 
- capacitate de adaptare la diverse medii sociale 

  
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
- spirit organizatoric 
- persoană cu iniţiativă 

  
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii; gestionare și achiziții 
cărți pentru biblioteca școlară(bibliotecar școlar) 

  
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
- stăpânirea instrumentelor Microsoft office: Word, PowerPOINT(Certificat 
AEL) 
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Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- literatura 

  
Alte competenţe şi aptitudini    - management educaţional(certificat de competenţe/ Departamentul de 

formare continuă Univesitatea din Piteşti); definitivare în învăţământ(examen 
de definitivat - 2009; media obţinută: 9, 75); predarea cu ajutorul platformei 
A.E.L(certificat de competențe); consiliere și orientare școlara(certificat de 
competențe obținut în 2010). 

  
Permis(e) de conducere    - 

  
Informaţii suplimentare - Referinţele pot fi furnizate la cerere 

  

  
 


