Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data şi locul naşterii
Sex

Gavril-Ursache R. Alma-Ioana căs. Mateiu

alma.ioana@yahoo.com; almagavril@gmail.com;
Română
29.01.1994, Fălticeni
Feminin

Experienţa profesională

(didactică)
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

a)2019 - 2020
b)2020 - 2021
a)Profesor de limba engleză
b)Profesor de limba engleză / Profesor de limba română, literatură universală şi jurnalism
Activitate didactică de predare şi evaluare
a)Liceul Tehnologic Vlădeni, Şcoala Gimnazială Borşa, Şcoala Primară Iacobeni, Şcoala Primară
Broşteni
b)Liceul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” din Iaşi / Liceul Teoretic
„Vasile Alecsandri” din Iaşi
Educaţie

„

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplines principale studiate /
competenţe dobândite

a)2008-2013
b)2013-2016
c)2016-2018
d)2018-prezent
a)diplomă de bacalaureat
b)diplomă de licenţă
c)diplomă de masterat
d)titlu de doctor în filologie în curs de obţinere
a)matematică-informatică intensiv
b)limbi şi literaturi: limba română-limba engleză
c)lingvistică generală şi românească şi modul psihopedagogic
d)modul lingvistic: dialectologie şi sociolingvistică
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

a)Colegiul Naţional „Nicu Gane” din Fălticeni
b)Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere
c)Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere
d)Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Şcoala Doctorală de Studii Filologice
a)ISCED 3
b)ISCED 6
c)ISCED 7
d)ISCED 8

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba
Limba
Limba

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

EN

C2

C1

C1

C2

C2

FR

A2

B2

A2

B2

B2

PT

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Spirit comunicativ şi sociabil
Persoană ordonată şi echilibrată

Aptitudini pentru tehnoredactare ş.a.
Diplomă ECDL standard, diplomă Oracle (începători), atestat profesional de informatică

Scriere creativă
Demnă de încredere, calmă, stabilă, perseverentă, imaginativă, cu simţul datoriei, comunicativă,
sociabilă, perspicace, spontană şi cu tendinţa de autoanaliză;
Memorie vizuală, imaginaţie bogată, atenţie distributivă, aptitudini excelente de comunicare, acuitate
vizuală şi adaptabilitate;
Categoriile AM, B1 şi B obţinut în data de 21.12.2012

Informaţii suplimentare
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Articole publicate şi participări
la conferinţe în timpul studiilor
doctorale:

- Articolul „Geografia lingvistică – metodă de prelevare a materialului lingvistic” publicat în revista
„Journal of Romanian Literary Studies” – International Romanian Humanities Journal, volumul nr.
16/2019, ISBN 978-606-8624-00-6, publicat de către Arhipelag XXI Press, Târgu Mureş, în martie 2019,
cotat ERIH Plus. Articolul este publicat în paginile 877-885 ale volumului.
- Articolul „Geografia lingvistică – scurt istoric al metodei interdisciplinare” prezentat la a șasea ediție a
conferinței „Perspectives in Humanities and Social Sciences”, cu tema: „Interdisciplinarity — An Umbrella
Term?”, organizată de Institutul de Cercetări Interdisciplinare - Departamentul Științe Socio-Umane, în
parteneriat cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, Facultatea de Informatică a Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice și Facultatea de Litere a UAIC, la
Iași, în perioada 17‒18 mai 2019.
- Articolul „Probleme de metodă în cercetarea dialectală şi sociolingvistică” prezentat la a șasea ediție a
conferinței internaționale „Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, organizată de
Asociația pentru Cultură, Multimedia și Educație Democratică Alpha, prin Institutul de Studii Multiculturale
Alpha, în parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș și Institutul de Cercetări SocioUmane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, la Târgu-Mureș, în perioada 25-26 mai 2019, a fost
ulterior publicat în volumul conferinţei: „Identity and dialogue in the era of globalization” şi este în curs de
indexare Web of Science ( ISBN: 978-606-8624-19-8 , paginile articolului: 568-574, secţiunea a treia din
volumul conferinţei GIDNI 6: Language and Discourse).
- Articolul „Observaţii sociolingvistice asupra fenomenului migraţionist” prezentat la a şaptea ediţie a
conferinţei internaţionale „Literature, Discourse and multicultural Dialogue”, organizată de Asociația
pentru Cultură, Multimedia și Educație Democratică Alpha, prin Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în
parteneriat cu Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș și Institutul de Cercetări Socio-Umane
„Gheorghe Șincai” al Academiei Române, la Târgu-Mureș, în perioada 7-8 decembrie 2019, publicat apoi
în "Multiculturalism through the lenses of literary discourse" - Language and Discourse, Arhipelag XXI
Press, Târgu-Mureș, 2019, ISBN: 978-606-8624-09-9, pag. 279-284.
12.08.2021
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