Alina Magdici
(F, 29, România, Cluj, necăsătorită)
Data nașterii: 05-02-1985
Adresa: Str. Liviu Rebreanu nr. 40, Ap. 12, Cluj (nefuncțională)
Email: magda_malinaa@yahoo.com
OBIECTIV
Exersarea anumitor competențe care să-mi permită atât perfecționarea intelectuală,
cât și împlinirea profesională.
EXPERIENȚĂ
Documentare științifică la Universitatea Sorbonna, Paris ( 2008)
Datorită complexității licenței mele, mi s-a ivit oportunitatea de a petrece câteva luni în câteva
biblioteci pariziene, respectiv la Universitatea Sorbonna și la Biblioteca Națională “François
Mitterrand” (BNF). Dublă licență, elaborată în limba franceză, “Le Néolithique lacustre”,
pentru partea de istorie și “Techniques discursives dans le texte d’histoire”, pentru partea de
franceză; pentru subiectul de istorie există doar câteva lucrări în țară, ele fiind disponibile doar în
limbi străine, așa încât am ales calea cea mai eficientă și mai frumoasă de a-mi realiza proiectul:
drumul spre Paris. La Universitatea Sorbonna am consultat cinci lucrări de specialitate, iar la
Bnf, treizeci și opt. În ce privește partea de Discurs, am găsit numeroase scrieri de actualitate,
de un real folos.
Practică pedagogică Limba Franceză
Perioada: 2008-07 – 2008-10
Instituția: Colegiul Național Economic, Suceava
În timpul facultății am urmat Modulul psihopedagogic de pregătire a cadrelor didactice, iar
practica s-a făcut în ultimul an. Ca student practicant, trebuia să participăm la un anumit număr
de ore susținute de profesorul – mentor, să luam notițe, să observam strategiile folosite pentru
optimizarea asimilării, învățării și a evaluarii. După parcurgerea acestora, am avut obligația să
tinem trei lecții, două de probă și una finala, care era notată. La sfârșitul perioadei de practică,
profesorul – mentor îi aducea la cunoștință profesorului universitar notele obținute.
Practică pedagogică Istorie
Perioada: 2007-11 – 2008-04
Instituție: Școala de Artă “Ciprian Porumbescu”, Suceava
În calitate de șef de grupă, aveam datoria să mențin o atmosferă frumoasă, respectând normele
de protocol cuvenite. Trebuia să colaborez permanent cu profesorul – mentor și să comunic
cu colegii mei. La finalul perioadei de practică primeam lista cu notele obținute, pe care o
transmiteam profesorului de la Universitate.

STUDII
Facultate
Universitatea “Ștefan cel Mare” (2004 - 2008), Suceava
Profilul: Istorie – Franceză, nelicențiată
Liceu
Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava (2000 - 2004)
Profilul: Profil bilingv Română – Franceză
LIMBI STRĂINE
Franceză – Avansat
Engleză - Mediu
Germana – Începător
Spaniola – Începător
Italiana – Începător
PROIECTE
Attestation de langue et civilisation francaises, emisă de Institutul Francez;
Premiu III la Concursul Internațional ‘’Lumea Romanică’’, faza județeană;
Premiul III la Colocviul Internațional de Științe ale Educației, desfășurat în cadrul Universității
(participare cu eseul ‘’Educația - iubire a frumosului și deplinului’’);
Diplomă de voluntar în Campania Internațională ‘’Give the gift of sight’’, Suceava 2006;
Voluntar la Grădina Botanică, Cluj – Napoca, martie, 2011;
Diploma pentru Autoapreciere critică, conferita în urma practicii pedagogice de către profesorul
- mentor de istorie;
Publicație în Analele Universității a eseului ‘’Educația - iubire a frumosului și deplinului’’;
CURSURI
Modulul psihopedagogic de pregătire a cadrelor didactice;
Cursuri facultative de limbi străine în cadrul Universității ‘’Ștefan cel Mare’’, Suceava. Limbi
studiate: italiana, spaniola, germana.
APTITUDINI
Operare PC: Microsoft Word / Excel, Power Point;
Fire dinamică, sociabilă și empatică, cu spirit de inițiativă și abilități în activitățile de grup,
creativă și deschisă spre nou.
ACTIVITATI DE TIMP LIBER
Participarea la karaoke, ascensiunile montane, tenisul, voleiul, promenadele, călătoriile.

