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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 

 

fotografia  

Informaţii personale   

Nume / Prenume  NIȚU GLORIA CASANDRA 

Adresă(e) Calea Zarandului, bl.43, sc. B, ap. 37, Deva, jud. Hunedoara, România 

Telefon 0354 10 32 21 Mobil: 0788 54 64 07 

Fax(uri) --- 

E-mail(uri) nitu.gloria@yahoo.it 
  

Naţionalitate(-tăţi)    română 
  

Data naşterii 16.05.1978 
  

Sex F. 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

COLEGIUL NATIONAL „DECEBAL” DEVA 
Filologie – limba și literatura română 
 

  

Experienţa profesională 12 ani 
  

Perioada 2002-2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba şi literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi principale Specifice fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Decebal” din Deva, strada 1 Decembrie 1918, nr. 22, Deva, cod 330025 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ gimnazial şi liceal 
 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Prezentatoare jurnal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Specifice fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului Postul One TV Deva 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Media  
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Educaţie şi formare 
 

                                                 Perioada  
 
 

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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 2010-2014 
Doctorand în domeniul filologie la Universitatea „1 Decembrie 1918” – Alba Iulia 
 
2014 
Diplomă de absolvire a Forumului Educațional Magister: „Cultura digitală în școala secolului XXI” 
Comunicare în limba română 
 
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara - Casa Corpului Didactic Deva 
 
Universitară  
 

 
2012 
Diplomă de formare specialiști în evaluare INSAM 
Comunicare și relaționare, competențe metodologice de evaluare a elevilor 
 
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara - Casa Corpului Didactic Deva 
 
Universitară  
 
 
2011 
Adeverință absolvire a cursului de pregătire doctorală de excelență „Introducere în Epistemologie”  
Competențe de analiză informațională 
 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
Postuniversitară  
 
 
2011 
Adeverință de absolvire a cursului de pregătire doctorală de excelență „Originea cunoașterii. Curente 
epistemologice” 
 
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 
Postuniversitară  
 
 
2010 
Certificat de absolvire a cursului de formator în domeniul educațional 
Realizare, evaluare și marketing al activităților de formare profesională 
 
Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 
 
Universitar  
 
 
2010 
Certificat de absolvire a cursului de comunicare în limba engleză – nivel avansat 
Comunicare în limba engleză 
 
Institutul Multimedia Româno-Elvețian Deva 
 
Universitară  
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Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – MAGISTER I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psiho-pedagogie, literatură română, didactică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  
 
 

Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Master Management Educaţional I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Psiho-pedagogie, management educaţional 
 
Universitatea „Vasile Goldiș” Arad – Facultatea de Științe Economice 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Postuniversitar  
 

 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Master Management Educaţional I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psiho-pedagogie, management educaţional, metodica predării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 
1998-2002 
Diplomă de licență 
Specificate în foaia matricolă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Teologie - Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

universitar  
 
 

Perioada 1993-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specificate în foaia matricolă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi”  Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

liceal  

  

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   Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 

Limba italiană    Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine  Foarte bine 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Calităţi de comunicare şi relaţionare cu clasele de elevi.  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de manager al clasei de elevi, în calitate de profesor diriginte 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Capacitate utilizare computer în domeniul Windows – diplomă Ministerul de Interne 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini muzicale, grafice şi înclinaţii poetice. Autoare materiale  științifice şi articole în publicaţii de 
specialitate.  

  

Alte competenţe şi aptitudini Preocupări pentru folclor şi arta populară. 
  

Permis(e) de conducere Cat. B obținut în anul 1996. 
  

Informaţii suplimentare Absolvirea, în perioada 2003-2014, a  numeroase cursuri de formare continuă și perfecționare a 
cadrelor didactice, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Casa Corpului Didactic 
Deva. Participarea, în calitate de profesor evaluator la examene naționale și Bacalaureat, în perioada 
2002-2014. 
Participarea, în calitate de profesor evaluator la olimpiadele de limba și literatura română și la 
concursurile școlare  „cultură și spiritualitate românească,” ”lectura ca abilitate de viață”, „± poezie”, 
lingvistică etc., în perioada 2002-2014. 
Pregătirea de specialitate a unor elevi și obținerea a numeroase premii județene și naționale la 
olimpiadele de limba și literatura română, în perioada 2006-2014. 
Participarea și susținere de lucrări științifice în cadrul unor simpozioane județene și naționale de 
specialitate.  
Organizarea și coordonarea, în cadrul unității școlare, a unor proiecte de promovare și diseminare a 
valorilor culturii tradiționale românești.  
Publicare, în reviste naționale și internaționale a unor studii și articole de specialitate și participarea la 
emisiuni TV pe teme privind cultura și tradițiile populare. 
Referinţe pot fi obţinute de la d-na prof. Niţescu Olivia din cadrul Colegiului Naţional „Decebal” din Deva 
și de la domnul prof. Marcel Lapteș din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara.  

  

Anexe Acte de studii (diplomă de bacalaureat, licență și masterat). 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

