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Informaţii personale 
Nume / Prenume ARGĂSEALĂ GEORGIANA 

E-mail(uri) ge georgiana.argaseala@unitbv.ro georgiana.argaseala@unitbv.ro 

Naţionalitate română 

Experienţa profesională 
Perioada Octombrie 2015-prezent 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic asociat 
Activități și responsabilități 

principale Coordonarea activităților instructiv-educative 

Numele angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov
Tipul activității sau sectorul de 

activitate Educație formală 

Perioada Septembrie 2013 – Februarie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Coordonarea activităților instructiv-educative 

Numele şi adresa angajatorului 
Școala Gimnazială „Pompiliu Dan”, Zărnești, jud. Brașov 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Educație formală 

Perioada Septembrie 2013 – Septembrie 2014  
Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura franceză

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Coordonarea activităților instructiv-educative 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Mețianu”, Zărnești, jud. Brașov
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate Educație formală 

Educaţie şi formare 

Perioada Octombrie 2014-Prezent 
Calificare Doctorand 

mailto:georgiana_argaseala@yahoo.com
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Disciplinele principale studiate Teorii și metode actuale în cercetarea științifică filologică, Managementul și resursele în 
proiectele de ceercetare, Valorificarea rezultatelor cercetării 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare Universitatea Transilvania din Brașov 

Perioada Decembrie 2014 
Calificare/diploma obținută Certificat de competențe „e-Mentor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu 

dizabilități, pentru profesori 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea Dunărea de Jos, Galați, România 

Perioada 2014 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
Proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea activităților de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Autoritatea Națională pentru Calificări 

Perioada 2012 - 2014 
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE MASTER

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Studii de limba și literatura română 
Modele de analiză a discursului, strategii de comunicare, studii culturale, publicitate, 
managementul proiectelor de cercetare, Sintaxa limbii române – aspecte tipologice. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Litere 

Perioada 2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Program de formare psihopedagogică în vederea certificării 

compentețelor pentru profesia didactică – nivel I 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților; Proiectarea și managementul 
programelor educaționale;Didactica domeniului și dezvoltării în didactica specialității (în 
învățământul liceal, postliceal și universitar); Practică pedagogică (în învățământul liceal, 
postliceal și universitar), Predarea-învățarea în strategia gândirii critice; Educație 
interculturală

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - Certificat de absolvire – Program de formare psihopedagogică 

în vederea certificării compentețelor pentru profesia didactică – nivel I 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologia educației, Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curricumului, Teoria 
și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Didactică specialității (limba și 
literatura română, Limba și literatura franceză)

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Perioada 2009-2012 
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE LICENŢĂ

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Licenţiat în Limba și literatura română – Limba și literatura franceză 
Comunicare orală în limba franceză, comunicare scrisă în limba franceză, comunicare 
profesională scrisă și orală, fonetică și vocabular, analiza discursului în limba franceză,  
tehnici de redactare, studii culturale, traduceri și retroversiuni,  teoria argumentării.

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea TRANSILVANIA Brașov, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională Cursuri universitare 

Perioada 20 septembrie 2007 – 09 noiembrie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Competenţe profesionale 
dobândite Formare operatori microcalculatoare compatibile IBM-PC 

Numele furnizorului de formare Centrul de pregătire în informatică – S.A. 

Perioada 2005-2009 
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE BACALAUREAT

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 
Științe sociale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională Studii liceale 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
Spirit empatic 
Uşurinţa în comunicare 
Adaptabilitate, capacitatea de a găsi soluții
Sociabilitate 
Leadership 
Atitudine proactivă 
Atenție la detalii 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

* Capacitate de organizare, responsabilitate 
* Organizarea și desfășurarea Festivalului Național Studențesc UniFest 2010 
* Organizarea și desfășurarea Festivalului Național Studențesc UniFest 2011 
* Organizarea și desfășurarea Festivalului Național Studențesc UniFest 2012 
* Organizarea și desfășurarea evenimentului „Săptămâna Studentului Brașovean” 2011 
* Organizarea și desfășurarea evenimentului „Săptămâna Studentului Brașovean” 2012 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

MS Office ( Word, Excel, PowerPoint, Publisher)  
Navigare Internet 
Adobe Photoshop, Photoscape, Ulead 

Informaţii suplimentare Domenii de interes 
Comunicare profesională, relații cu publicul, mediere 
Traininguri, activități nonformale. 
Alte informații: 
Competențe și aptitudini artistice: muzică (premii și distincții acordate în cadrul 
concursurilor de interpretare vocală) 


