Curriculum vitae
Europass

InseraŃi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucŃiunile)

InformaŃii personale
Nume / Prenume Barbu Melanica Rita
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

Str. Constantin Brancusi, nr. 23
021 340 38 86

-

melania_ri@yahoo.com

NaŃionalitate

Româna

Data naşterii

4.XI. 1972

Sex

Mobil:

Feminin

ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

1998-2015
Lector
Cursuri şi seminarii predate; Cursuri: „Istoriografie românească”, „Istoriografie universală” „Istorie
modernă a românilor”, „Sisteme de securitate de la echilibru de putere la Liga Națiunilor”.
Seminarii: „Istoriografie românească”, „Istoriografie universală” „Istorie modernă a românilor”,
„Sisteme de securitate de la echilibru de putere la Liga Națiunilor”.
”Practica de specialitate”
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Splaiul Unirii, Nr. 176, Sector 4,
Bucureşti, www.ucdc.ro
EducaŃie

EducaŃie şi formare
Perioada

2002-2008

Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

Doctor
Romania şi războaiele balcanice (1912-1913)
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Facultatea de ŞtiinŃe Umaniste

Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite

1993-1998
Student
LicenŃă 1998 – Politica externă a Italiei în sud-estul Europei în perioada (1878-1912)

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Creştina „Dimitrie Cantemir”

Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

Specializare „Istorie modernă universală”

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

ÎnŃelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaŃie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Italiana

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

CompetenŃe şi abilităŃi sociale
CompetenŃe şi aptitudini
organizatorice

Spirit de echipă, abilitate în lucrul cu tinerii şi adulŃii, comunicare interactivă, cooperare cu studenŃii.
IniŃierea „Cercului de Istoriografie românească şi universală”
Indrumare şi coordonare ştiinŃifică în domeniul istoriei

CompetenŃe şi aptitudini tehnice
CompetenŃe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Atestat „Word XP”

CompetenŃe şi aptitudini artistice
Alte competenŃe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Certificare de competențe didactice în învățământul superior

