Curriculum vitae Europass

INFORMAŢII
PERSONALE

Spînu Ana
s.Ratuş, r.Criuleni, R. Moldova
024873413
069402213
anasoltan2001@yahoo.com
Sexul Feminin | Data naşterii 30/07/1976 | Naţionalitatea moldoveancă

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
1998-2000
2000-2010
2010-2013
2013-prezent

lector asistent, catedra „Bănci şi Finanţe”, ULIM.
lector superior, catedra „Bănci şi Burse de Valori”, ULIM.
conferenţiar universitar interimar, catedra „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”,ULIM.
conferenţiar universitar catedra „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”,ULIM.

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
Studii:
2000-2004
1993-1998
1991-1993

Studii doctorale, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
specialitatea 08.00.14 “Economie mondială; Relaţii economice internaţionale”
Studii superioare, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, calificarea
obţinută - Economist.
Studii medii, liceul teoretic român-francez „Gh. Asachi”, or. Chişinău.

Formare:
28.11.2014 - 29.11.2014
Formarea "Didactique des DNL”, AUF.
14.03.2013
Seminarul de instruire „Animarea unei sesiuni de formare” organizat de
Mobiasbanca Groupe Société Générale la Chişinău;
2013
Modulul psihopedagogic, ULIM;
05.11.2012-13.12.2012
Stagiul pentru perfecţionarea limbii franceze pentru profesorii francofoni
organizat de AUF;
2003
formarea psihopedagogică continuă prin cursurile organizate în cadrul ULIM
„Pedagogia şi psihologia învăţămîntului superior”.
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COMPETENΤE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

româna

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Franceză
Engleză
Rusă
Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Ascultare

Citire

C2
B2
C2

C2
B2
C2

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C1
C1
A2
A2
C2
C2

SCRIERE

C2
A2
C2

Abilităţi de comunicare, lucrul în echipă, capacitatea de a intretine relaţii
interpersonale. Aceste competenţe au fost dobandite si imbunatatite in cadrul
activitatilor ştiinţifice şi pedagogice.
Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii), capacitate de analiza sarcini si
spargere in responsabilitati.

Competenţe dobândite la
locul de muncă

Experienţa în organizarea şi dezvoltarea activităţii pedagogice, ştiinţifice şi
financiare

Competenţe informatice

Utilizare MS Office (Word, Excel, Power Point), Windows, Internet explorer.

Alte competenţe
Permis de conducere

▪ Preocupare pentru arta si comunicare
▪ Competenţe de dezvoltare a metodelor interactive de predare-învăţare
B
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INFORMAΤII
SUPLIMENTARE

Publicaţii

monografii - 1, articole – 19, materiale ale comunicarilor stiintifice – 9, lucrari
metodice -10

Participări în activităţi de-membru al colegiului de redacţie a culegerii materialelor Conferinţei ştiinţificoexpertiza,
consultanta,practică Internaţională “Politici economice şi financiare pentru o dezvoltare
competitivă”, aprilie 2013;
activitati editoriale
-membru al colegiului de redacţie a culegerii materialelor Conferinţei
Internaţionale „Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme,
perspective”, Chişinău: USM, 2014.
Premii, menţiuni, distincţii
şi titluri onorifice

16 octombrie 2007 decernată cu medalia ULIM pentru merite notorii în
promovarea valorilor academice şi activitatea prodigioasă la ULIM întru formarea
generaţiilor de specialişti pentru societatea modernă.
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