Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

STOIANOVA INGA
Str. Lomonosov 27, Chisinau, 2009, Republica Moldova, cod 2009
Mobil: +373-69268300
istoianova@ulim.md; agnissto@mail.ru
Republica Moldova
03-02-1975
feminin

Experiență profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

2010 - prezent
Şef catedră Filologie Germanică, facultatea de Litere
ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012
Predarea limbii engleze, supravegherea procesului educaţional şi academic la facultăţile filologice şi
non-filologice
2008-2010
Şef catedră Limbi Străine Aplicate
ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012
Predarea limbii engleze, supravegherea procesului educaţional şi academic la facultăţile nonfilologice

2003-2009
Lector superior la catedra Limbi Straine Aplicate
ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012
Predarea limbii engleze la facultăţile non-filologice (Psihologie şi asistenţa socială, Drept; Biomedicină
şi ecologie, Istorie şi Relaţii Internaţionale)
1998-1993
Lector la catedra Limbi Străine Aplicate
ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012
Predarea limbii engleze la facultăţile non-filologice (Psihologie şi asistenţa socială, Drept; Biomedicină
şi ecologie, Istorie şi Relaţii Internaţionale)

Perioada

1991-1998

Funcția sau postul ocupat

traducător
Pagina | 1

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității/sectorul de activitate

Cooperativa de producţie „ Călătorul-Puteşestvennic”, Str. Şciusev 103-2, Chişinău, 2012, Republica
Moldova
turism

Perioada

Educaţie şi formare
Perioada
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2006 - 2007
Susţinerea tezei de doctor în filologie
Universitatea Naţională „ I.I.Mecinikov” din or. Odesa ( Ucraina), Str. Dvorianski, 2, Odesa, Ucraina,
cod65082
1999-2003
Studii la doctorat
Investigaţii şi publicaţii ştiinţifice la tema tezei de doctor
ULIM, Str. Vlaicu Pârcalab, 52, Chisinau, R.Moldova, cod 2012
1993-1998
Licenţiat în Filologie (titlul lucrării de licenţă: Intensifiers)
Filolog, traducător, profesor de limba şi literatura engleză, limba franceză
Lexic/gramatica/fonetica/lectura analitică a limbii engleze, istoria limbii, lexicologia, stilistica, literatura
engleză şi americană, limba latină, pshologie, pedagogie, civilizaţia engleză şi americană, politologie,
didactica limbiilor străine, interpretarea textului
Universitatea de Stat din Moldova, Str. A.Mateevici, 60, Chisinău, Moldova

1992-1993
Anul O
Limba şi literatura romànă, geografie, limba latină, limba engleză, istoria românilor
Universitatea „ A.I. Cuza”, Facultatea de lLitere, bd. Carol I, 11, Iaşi, Romania, 700506
1982-1992
Diplomă de absolvire a claselor IX – XI;
Matematică; informatică; limba engleză; limba şi literatura rusă, geografia, istoria, limba şi literatura
română, fizica, chimia, bilologie, anatomie, botanica .
Şcoala medie nr 4, Str. Hînceşti, Chişinău, 2009, Republica Moldova

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română, rusă

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Limba engleză

Înţelegere

Vorbire

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C2

C2

C2

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

C2
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Limba franceză

B1

B1

B1

B1

B1

Competenţe şi abilităţi sociale

 Spiritul de echipă– dobândit în timpul activităţilor şcolare/ academice şi extra- şcolare/ academice
( oraganizare de activităţi recreative, concursuri, seminarii pe diferite teme etc...)
 Capacitatea de adaptare la medii mmulticulturale – dobândităîn interacţionarea repetatăcu
 oameni din diferite medii culturale, colegi, oameni de ştiinţă, prieteni, din ţară şi din străinătate
 Abilităţi de comunicare deosebite –dobândite de-a lungul experienţelor umane şi socio
 profesionale
 Comunicativitatea, punctualitatea, onestitatea, perseverenţa, spirit analitic şi obiectiv, dobândit
de-a lungul anilor de studiu parcurşi și sunt, totodată, altruistă.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

 Leadership – bun conducator de echipă,
 Spirit organizaţional – dobândit în contexte diferite ( oficiale sau de timp liber ):
 responsabilă de organizarea seminarului metodologic naţional „Interconexiunea paradigmelor
didactice şi metodologice în predarea limbilor străine” ( ediţia 2010-2014)

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Aptitudini şi competenţe artistice







Bună cunoaştere şi utilizare a materialelor tehnice legate de organizare de evenimente (materiale
audio- video ),
Operare PC: Windows, MS Office;
Navigare pe internet;
Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată.
O bună stăpânire a programelor: Word, PowerPoint , MS Excel etc.
Cunoştinţe elemntare de HTML, Internet design, Photio-shop.
lectură, dans, gastronomie, modelare vestimentară

Domenii de interes

Marketing, Publicitate, Vânzări, Branding, Dezvoltare personală

Premii, burse

2002 - Premiu „ Tînăr cercetător al anului „ decernat de ULIM
2007 – Medalia ULIM dedicată a 15 ani de la fondarea ULIM
2013 - Medalia ULIM , brevet Nr. R7734- insemnul nr. 062

Articole publicate
Activităţi extracurriculare

Peste 86 de publicaţii ştiiţifico-didactice
Am participat la mai mult de 45 de sesiuni de comunicări, simpozioane ştiinţifico-didactice cu
comunicări
Membră a colegiului de redacţie a revistei „ Intertext” şi a altor ediţii pulicate în cadrul Insitutului de
Cercetări filologice şi interculturale , ULIM
redactor şef al volumului „ Acta Didactica – 2011, 2012, 2013, 2014”

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Categoria B
Referinţele pot fi furnizate la cerere
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