Curriculum Vitae
Informații personale
Nume/Prenume
Adresa
Telefon
Cetăţenie
Data naşterii
Sex
Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Numele si adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Numele si adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Numele si adresa angajatorului

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și responsabilități

Tascovici Daliana - Ecaterina
Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud. Argeş,
România
Mobil: 0742439416, e-mail: dalianatascovici@yahoo.com
Română
13.12.1973
Feminin

06.10.2010 - prezent
Lector universitar, Ordin nr. 520/6.10.2010
Activităţi didactice şi extra-didactice specifice procesului de predare-învăţare
şi evaluare din învăţământul universitar.
Discipline predate: Comunicare de afaceri în limba engleză la
specializarea Administrarea Afacerilor; Limba engleză la specializarea
Contabilitate și Informatică de Gestiune; disciplinele Modulului psihopedagogic, între care: Psihologia educației, Management educațional,
Instruire asistată de calculator
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Economice CâmpulungMuscel
Învăţământ-educaţie
20.01.2003 – 06.10.2010
Asistent universitar
Activităţi didactice şi extra-didactice specifice procesului de predare-învăţare
şi evaluare din învăţământul universitar; Comunicare în limba engleză,
Pedagogie, Psihologia educației, Managementul clasei, cursuri și seminarii;
consiliere a studenților; activități profesionale, didactice și artistice în cadrul
facultății;
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe,
Câmpulung-Muscel
Învăţământ-educaţie
01.09.2000 – 20.01.2003
Preparator universitar
Activităţi didactice şi extra-didactice specifice procesului de predare-învăţare
şi evaluare din învăţământul universitar: Comunicare în limba engleză,
Pedagogie, Psihologia educației, Managementul clasei, cursuri și seminarii;
consiliere a studenților; activități profesionale, didactice și artistice în cadrul
facultății;
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe,
Câmpulung-Muscel

1.09.1997 - 30.08.2000
Profesor debutant
Activităţi didactice şi extra-didactice specifice procesului de predare-învăţare

Numele si adresa angajatorului

şi evaluare din învăţământul preuniversitar: Limba engleză la clasele de liceu
și participări la activitățile profesionale, didactice și artistice ale liceului;
Liceul Naţional cu Program de Atletism, Câmpulung-Muscel

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învăţământ-educaţie

Studii
Nivelul de calificare a formei de
învățământ/ formare
Perioada
Calificarea/Diploma

Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorul de formare

Doctorat
1.10.2003 – 15.06.2011
Doctor în pedagogie, specializarea Pedagogie generală, diploma seria DR,
nr.1934, eliberată la 16 sept. 2011, nr. 2444, echivalată de Ministerul
Educației Naționale cu Diploma de Doctor în domeniul Științe ale
Educației, seria M Nr. 0000232, eliberată: nr. 63005, din 04.07.2013;
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţele educaţiei

Nivelul de calificare a formei de
învățământ/ formare
Perioada
Calificarea/Diploma

1.10.2000 – 50.07.2002
Master, diploma seria C, nr. 0012555, eliberată la 26.07.2005, nr.130.

Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorul de formare

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea
Master – Teologie

Nivelul de calificare a formei de
învăţământ/ formare
Perioada
Calificarea/Diploma
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorul de formare

Licenţiat

Nivelul de calificare a formei de
învățământ/ formare
Perioada
Calificarea/Diploma
Numele și tipul instituției de învățământ/
furnizorul de formare

Masterat

1.10.1993 - 30.07.1997
Licenţă, diploma seria P, nr. 0117317, eliberată la 5.05.1998, nr. 461.
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea
Teologie – Limba şi literatura engleză
Mediu
15.09.1988 - 30.07.1993
Bacalaureat
Școala Normală Carol I, Câmpulung Muscel, profilul Pedagogic,
specializarea Învăţători, Diplomă Seria J, Nr. 18068, eliberată: nr. 30,
17.08.1993.

Aptitudini și competențe personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european
Limba engleză

Româna
Comprehensiune
Abilități
de Abilități
ascultare
citire
C2
C2

Vorbit
de Interacțiune
C2

Scris
Exprimare
C2

C2

Comprehensiune
Abilități
de Abilități
ascultare
citire
B2
B2

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european
Limba franceză

Pregătire profesională

Vorbit
de Interacțiune
A2

Scris
Exprimare
A2

A2

- Definitivare în învăţământ, obţinută în urma promovării examenelor din
sesiunea 21 – 26.08.2000, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
4928 din 18.10.2000;
- Program de perfecţionare, cu durata de 42 de ore, pentru ocupaţia
Manager Proiect, cod COR 241919, organizat de Fundaţia România de
Mâine, cu recunoaşterea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi a MECT, 18 –
24 martie 2011; certificat de absolvire, seria F, nr.0271360, eliberat la
30.05.2011, nr.106;
-

-

-

- Program de formare profesională – perfecţionare Formator pentru
ocupaţia Formator, cod COR 241205, conform autorizaţiei nr. 0004204 /
31.03.2011, cu durata de 60 de ore, program organizat de Universitatea
Spiru Haret în cadrul Proiectului POSDRU/86/1.2/S/62249 “Calitate
europeană în învăţământul superior”, 20 – 29 iunie 2011; certificat de
absolvire, seria G Nr. 00208376;
- Sesiune de formare în Managementul universitar în modulul Marketing
universitar, susţinut la Universitatea Ovidius, Constanţa, 29 septembrie
2011, în cadrul Proiectului strategic Îmbunătăţirea Managementului
Universitar, finanţat prin POSDRU; certificat nr. M12/111, Constanţa, 29
sept. 2011;
- Sesiune de formare în Managementul universitar în modulul Standarde de
integritate în învăţământul universitar, susţinut la Universitatea Ovidius,
Constanţa, 30 septembrie 2011, în cadrul Proiectului strategic Îmbunătăţirea
Managementului Universitar, finanţat prin POSDRU; certificat nr. M11/84,
Constanţa, 30 sept. 2011;

-

- Sesiune de formare în Managementul universitar în modulul Social media,
Bucureşti, 7 octombrie 2011, în cadrul Proiectului strategic Îmbunătăţirea
Managementului Universitar, finanţat prin POSDRU; certificat nr. M16/4,
Bucureşti, 14 oct. 2011;

-

- Curs Manager al sistemelor de management al calității COR 325701; în
cadrul proiectului Calitate europeană în învățământul superior, POSDRU
86/1.2/S/62249); 20-29 martie 2013, nr. 8471, 10.04.2013, seria G, nr.
00209653;

-

- Participare la Programul de instruire în tehnologii e-Learning, în
perioada oct. 2013 - feb. 2014, Certificat nr. 117/19.02.2014, Universitatea
Spiru Haret, Direcţia IT;

-

- Participare la Programul de instruire în tehnologii e-Learning IDIFR, în
perioada oct. 2013 feb. 2014, Certificat nr. 117/19.02.2014, Universitatea
Spiru Haret, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu

Frecvenţă Redusă;
-

- Participare la Conferinţa Naţională Justiţie şi Pace Socială, 7 feb 2014,
Certificat seria JMPS nr 084, 3 puncte profesionale, prin Hotărârea
45/25.01.2014 a Consiliului de Mediere.

-

- Absolvire a Programului de formare și conștientizare în asigurarea
calității în Învățământul la Distanță – ID, organizat și desfășurat de
Universitatea Spiru Haret în parteneriat cu Academia Comercială din Satu
Mare și TUV Austria – România, în cadrul Proiectului
POSDRU/86/1.2/S/60720, iulie, 2013;

-

- Curs de Antreprenor în economie socială, cod COR 112032 în cadrul
proiectului Rețeaua Incubatoarelor de economie socială – abordare
strategică a dezvoltării resurselor umane, proiect cofinanțat prin FSE prin
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
Axa prioritară 6. Promovarea incluziunii sociale; Domeniul major de
intervenție 6.1 Dezvoltarea economiei sociale; Cod contract de finanțare
POSDRU/84/6.1/S/53606; cursuri în perioada 15 – 18 iunie 2012; finalizat cu
certificat de absolvire, nr. 1166, eliberat la 22.11.2012;
- Calificare pentru ocupația Operator introducere, validare și prelucrare
date, cod Registrul național al calificărilor profesionale din România
4113.2.1, Certificat seria r, Nr. 00264050, nr. 12671/06.03.2015;

Competenţe şi abilităţi sociale

- Responsabil al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pentru
studenţi şi masteranzi din cadrul Facultăţii de Științe Economice Câmpulung
– Muscel (2010 - prezent);
- Membru al Comisiei de Etică din cadrul Facultăţii de Contabilitate şi
Finanţe Câmpulung-Muscel, Universitatea Spiru Haret (2010 – 2013);
- Membru al Comisiei de Calitate din cadrul Facultăţii de Științe Economice
Câmpulung-Muscel, Universitatea Spiru Haret (2010 – prezent);
-

-

- Trainer pentru cursul de Comunicare în limba engleză – 120 de ore,
susţinut în cadrul proiectului „F1” pentru combaterea şomajului,
eCompetenţe în Sud – Muntenia „O şansă în plus pentru un viitor mai bun”.
Proiect cofinanţat din FSE prin Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane” 2007 – 2013. Axa prioritară 5. Domeniul major de
intervenţie 5.1 Contract de finanţare POSDRU/101/5.1/G/76892, perioada
2010-2011;
- Trainer pentru programul de formare profesională „Comunicare în limba
engleză”, 120 de ore, curs desfășurat în cadrul proiectului „Pro Mediere
Activă – Drumul cel mai scurt din șomaj către un loc de muncă” conform
contractului de finanţare POSDRU/101/5.1/G/79168 în perioada 17.12.2012
– 07.02.2013;
- Abilităţi de comunicare dobândite prin specificul studiilor medii, universitare
și doctorale absolvite, prin activitatea de specialist pedagog din cadrul
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră și din activitatea didactică
curentă;

- Lucrul în echipă – organizarea şi participarea la acţiuni specifice
domeniului de activitate învăţământ: manifestări culturale studenţeşti şi
şcolare; sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti și ale cadrelor didactice;
- Creativitate în activitatea de predare prin preocuparea de a utiliza metode
didactice moderne, de învăţare continuă, studierea noutăţilor în domeniu
pentru perfecţionarea în domeniul profesiei;
- Activităţi de orientare a tinerilor în vederea adoptării unor decizii corecte şi
realiste cu privire la oportunităţile pe care le au în ceea ce priveşte ruta
educaţională şi profesională pe baza cărora să-şi construiască o carieră de
succes;
-

- Activităţi de testare psihologică constituite în evaluarea şi testarea
psihologică individuală şi de grup pentru înţelegerea aptitudinilor şi
intereselor, a înclinaţiilor şi potenţialităţilor, a resurselor şi limitei persoanei
cu scopul de a optimiza, stimula autocunoaşterea şi dezvoltarea
personală (aplicare şi interpretare de chestionare, aplicare şi interpretare
baterii de teste);
- Activităţi de consiliere a tinerilor pentru armonizarea aspiraţiilor
educaţionale şi profesionale individuale cu sistemul social de valori, cu
conduita socială dezirabilă precum şi cu aptitudinile şi abilităţile personale.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

- Coordonarea activităţilor de organizare şi funcţionare a managementului
clasei; activități didactice, extra-didactice și de tutoriat în învățământ
universitar și preuniversitar;
- Membru al Editorial Secretary, 2011, în Annals of Spiru Haret University,
Economic Series, publicație recunoscută CNCSIS, tipul B+;
- Membru în comitetul de organizare a The Annual International Conference
in Economics, Information and Communications Field, 2011, 2012, ISSN
2247-3106, ISSN-L 2068-3790;
- Editor și coordonator al The Annual International Conference in Economics,
Information and Communications Field, 2011, 2012, ISSN2068-3790;

Membru în asociații profesionale

- Membru în Societatea națională a istoricilor din România, filiala Muscel, din
2006;
- Membru al Academic Cooperation Association, din 2013;
-Membru al World Economics Association, din 2013;

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

Windows, Microsoft Office, Internet, utilizare echipamente periferice.

Competențe artistice

-cursuri de pian

Data,
19. 10. 2016

Semnătura,

