Curriculum
vitae

Informaţii
personale
Nume/Prenume
Adresa

Telefon
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex
Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi

Bejan Remus
Adamclisi 2-B
Bloc CA1, scara 1, apt. 2,
900420 Constanta / Romania
0241 51 25 94
bejanremus@rdslink.ro

Mobil: 0745080053

Română
16-02-1953
Masculin

2004 - până în prezent
Conferenţiar universitar, prodecan
Predau cursuri de literatură engleză (ev mediu), literatură americană (perioada
colonială, Romantism, Modernism), civilizaţie britanica, civilizaţie americană,
istoria SUA, filozofie americană (pragmatism) în cadrul programelor de licenţă
(Limbă şi literatură engleză – o limbă şi literatură modernă, Studii americane), şi
studii autobiografice, în cadrul programului de masterat, Studii anglo-americane.
Răspund de implementarea programelor privind calitatea în învăţământ la FL şi,
în acest scop, am întocmit Regulamentului ECTS, Regulamentului profesional al
studenţilor; Manualul Calităţii FL, precum şi o parte din procedurile generale şi
specifice, instrucţiuni de lucru, regulamente, metodologii, etc.;
Universitatea Ovidius Constanţa,
Facultatea de Litere
2001 – până în prezent
Conferenţiar universitar, director program Învăţământ la Distanţă
Am predat cursuri de literatură engleză (ev mediu), literatură americană (perioada
colonială, Romantism, Modernism), civilizaţie britanica, civilizaţie americană,
istoria SUA, introducere in documentare ştiinţifică în cadrul programelor de
licenţă zi şi IFR;
Am organizat şi coordonat programele IFR din FL

Numele si adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea Ovidius Constanţa,
Facultatea de Litere
1990 – 2001
Lector universitar
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Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele si adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele si adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Numele si adresa
angajatorului
Principalele activităţi si
responsabilităţi
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Domenii principale
studiate / competente
dobândite
Numele si tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de i învăţământ /
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Domenii principale
studiate / competente
dobândite
Numele si tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de învăţământ /
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Domenii principale
studiate / competente
dobândite
Numele si tipul instituţiei

Am predat cursuri de literatură engleză şi americană, civilizaţie britanică, curs practic
de limba engleza la Facultatea de Litere, cursuri practice limbaje de specialitate
(Inginerie, Ştiinţele Naturii, Medicină, Chimie, Ştiinţe economice, etc.)
Universitatea Ovidius Constanţa
Facultatea de Litere
1989 – 1990
Profesor limba engleză
Am predat limba engleza la clasele IX-XII
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta
Liceul Economic Constanţa
1978 – 1989
Profesor de limba engleză
Am predat limba engleză la clasele V-VIII, diriginte, director educativ
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanta
Şcoala 14 Constanţa

1991-1997
Doctor în filologie
Literatură engleză şi americană

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

ISCED 6 , 22

1990
Gradul didactic 1
Limba engleză, metodică predării limbii engleze, pedagogie, psihologie

Universitatea din Bucureşti

ISCED 5, 22

1985
Grad didactic 2
Limba engleză, metodică predării limbii engleze, pedagogie, psihologie

Universitatea din Bucureşti
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de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de i învăţământ /
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Domenii principale
studiate / competente
dobândite
Numele si tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de i învăţământ /
formare
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Domenii principale
studiate / competente
dobândite

ISCED 5, 22

1981
Definitivare în învăţământ
Limba engleză, metodică predării limbii engleze, pedagogie, psihologie

Universitatea din Bucureşti

ISCED 5, 22

1974-1978
Licenţă (Diplomă de merit)
Specializare limba şi literatura engleză – limba şi literatura română

Numele si tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi

Nivelul de clasificare a
formei de i învăţământ /
formare
Aptitudini si
competente personale
Limba materna

ISCED 5, 22

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

C2

Înţeleg orice fel de
enunţuri limbă
engleză vorbită, ]n
conversaţii directe
sau în media;
înţeleg un
vorbitor nativ care
vorbeşte repede
după ce mă
obişnuiesc cu
accentul

B1

Înţeleg
enunţuri de
limbă vorbită
chiar şi atunci
când nu este
clar
structurată ori
când ideile şi
gândurile nu
sunt
exprimate în
mod explicit;
înţeleg
programe tv şi
filme fără prea
mult efort

Limba engleză

Limba franceză

Abilităţi de
citire

C2

Pot Înţelege şi
interpreta orice
formă de limbă
scrisă;
vocabularul
neobişnuit sau
arhaic poate să-mi
fie necunoscut dar
nu împiedică
înţelegerea

C1

Pot Înţelege şi
interpreta orice
formă de limbă
scrisă;
vocabularul
neobişnuit sau
arhaic poate să-mi
fie necunoscut dar
nu împiedică
înţelegerea

(*) Cadrului

Competenţe si abilităţi
sociale

Vorbit
Interacţiune

C2

B1

Interacţionez cu
uşurinţă, natural

Pot iniţia şi
menţine discuţii
faţa în faţă
simple pe
subiecte
familiare sau
care ţine de
specializare

Scris

Exprimare

C2

Îmi exprim ideile
spontan, natural,
fluent,

B1

Mă pot exprima cu o
relativă uşurinţă pe
diverse subiecte
familiare sau de
specialitate

C2

B1

Redactez texte
complexe, cu o
structură logică
clară şi cu tranziţiei
uşoară de la o idee la
alta, într-un stil
personal, eficient,
exprimând nuanțe
subtile de sens.

Pot redacta
eseuri scurte pe
subiecte de
interes, pot
rezuma şi
exprima idei
proprii

european de referinţă pentru limbi
 capacitatea de a folosi o mare varietate de instrumente (fizice, informație
tehnologică, socio-culturale) pentru a interacţiona eficient cu mediul şi cu alte
persoane;
3

 capacitatea de a interacționa cu alţii, cu grupuri eterogene;
 capacitatea de a-mi asuma responsabilităţi vizând managementul propriei
activităţi, situarea ei într-un context social mai larg;
 capacitatea de a gândi şi de acţiona independent;
 capacitatea de a gândi şi acţiona critic;
 abilitatea de a aplica metode adecvate în funcţie de situațiile cu care mă
confrunt;
 abilitatea de a adaptare la situații noi;
 abilitatea de a învăţa din propria experiență şi din experienţa altora;
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe
de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Anexa

 capacitatea de a organiza şi coordona activitatea unor grupuri de cadre
didactice sau studenți;
 creativitate,capacitatea de a găsi soluţii la diferite probleme;
 personalitate deschisă, flexibilă, dinamică, atentă cu alţii;
 profesionalism bazat pe corectitudine, punctualitate şi atitudine puternică faţă
de atingerea scopurilor propuse;
 eficienţă în realizarea acţiunilor;
 planificare şi organizare bună,
 hotărâre;
 experienţă şi competenţă managerială dobândită prin specializările obţinute şi
prin activităţile manageriale desfășurate.
Microsoft Word, Excel, Access, Publisher, Power Point, Photoshop
Categoria B
Referinţe:
Prof. univ. dr. Sorin Pârvu, Facultatea de Litere, Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza", Iaşi
Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice,
Universitatea "Ovidius", Constanţa.
Participări programe internaţionale, activitate cercetare ştiinţifica, publicaţii,
apartenenta la societăţi ştiinţifice si profesionale, premii nominalizări, alte
activităţi profesionale, participări şcoli de vară, workshop-uri, programe
europene

Data

Semnatura
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