Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Domeniul ocupaţional

Iraida COSTIN
57/16, str. 31 august, 1989, 3100, Bălți, Republica Moldova
231 60088
37369492497
iraidabaicean@gmail.com
moldoveancă
05.06.1988
F
Educaţie

Experienţa profesională
Perioada 2013 – pînă în prezent
Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar la Catedra de limba română și filologie romanică, Facultatea de
Litere

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi susţinute: cursuri şi seminare la disciplinele: Didactica limbii franceze;
Elemente de cultură franceză; Curs practic de limba franceză, coordonarea tezelor
de an şi coordonarea practicii pedagogice.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare

Iraida COSTIN

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Puşkin, 38.
Științe ale educației

Perioada

Numele şi tipul
instituţiei de învăţămînt

2012 – 2016
Studii de doctorat, Specialitatea: Literatura română

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie

Perioada 2010 – 2012
Calificarea / diploma
Master în Ştiinţe ale Educaţiei, Tehnologii şi principii educaţionale moderne
obţinută
în limbile străine
Numele şi tipul
instituţiei de învăţămînt
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de învăţămînt
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul
instituţiei de învăţămînt

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2006 – 2010
Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei, profesor de limba şi literatura franceză şi
limba engleză, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
1995 – 2006
Studii medii
Gimnaziul s. Ustia, r-nul Glodeni

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

1.

Franceză

C2

C2

C2

C2

Limba

2.

Engleză

C1

B2

B2

B2

Limba

3.

Rusă

B2

B2

B2

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Iraida COSTIN

Capacitate de adaptare, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, spirit de
echipă.
Bun organizator, capacitate de coordonare și de organizare a activităților
extracurriculare.
Utilizarea eficientă a echipamentelor de birou(fax, scanner, imprimantă, copiator).

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare
Participări manifestări
științifice

MS Office, navigare internet
B
Colocviul Ştiințific Comemorativ Naţional cu participare internaţională:

„Tradiţie şi

modernitatea în abordarea limbajului, consacrată aniversării a 70-a de la naşterea lui
Mircea Ioniţă’’, Bălți, USARB, 26 noiembrie 2011.
Colloque international:„L’interculturalité à travers la linguistique, la littérature et la
traduction’’, Chișinău, ULIM, 29 mars 2012.
Conferință Științifică Internațională:„Predarea Limbajelor de Specialitate în Secolul al XXI –
lea: realizări şi perspective’’, Chișinău, ASEM, 7 aprilie 2012.
Colloquia professorum: „ Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică’’, Bălți, USARB,12
octombrie 2012.
Colocviul științific internațional:„Probleme de lingvistică generală și romanică’’, Chișinău,
14 decembrie 2012.
Colocviul științific internațional:„Actualités dans l’enseignement des langues dans un
contexte pluridisciplinaire’’, Bălți, USARB, 29 martie 2013.
Colocviul științific internațional:„Reverberații ale modelului cultural francez în context
european și universal’’, Bălți, USARB, 19-20 aprilie 2013.
Colocviul științific:„Orientări actuale în cercetarea doctorală’’, Bălți, USARB, 18 decembrie
2014.
Conferință Științifică Internațională :„Relevanţă

şi calitatea formării universitare:

competenţe pentru prezent şi viitor, consacrată celor 70 ani de la fondarea universităţii
bălţene’’, Bălți, USARB, 8 octombrie 2015.
Colocviului național cu participare internaţională:„Lecturi in memoria acad. SILVIU
BEREJAN”, Chișinău, IF, 12 noiembrie 2015.
Colocviul științific:„Orientări actuale în cercetarea doctorală’’, Bălți, USARB, 4 decembrie
2015.
Conferinţă naţională cu participare internațională:„Competitivitatea regională bazată pe
cercetare, inovare şi transfer tehnologic”, Bălți, USARB, 29 septembrie 2016.
Colocviul științific:„Orientări actuale în cercetarea doctorală’’, Bălți, USARB, 2 decembrie
2016.
Conferinţă Ştiinţifică consacrată omagierii a 181 ani de la naşterea scriitorului Ion
Creangă, program triplex Chişinău – Iaşi – Tîrgu-Neamţ, ediţia a VIII – a, Chişinău, AŞM,
27 februarie 2018.
Colloquia professorum: „ Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică’’, Bălți, USARB, 12
octombrie 2018.
Conferinţa cu participare internaţională prilejuită de aniversarea a 26 de ani de

la

fondarea ULIM, Chişinău, 17 octombrie 2018.
Colocviul Ştiinţific Internaţional: „Limba şi literatura română în postcomunism”, Bălţi,
USARB, 26-27 octombrie 2018.
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Conferinţă Ştiinţifică consacrată omagierii a 182 ani de la naşterea scriitorului Ion
Creangă, program triplex Chişinău – Iaşi – Tîrgu-Neamţ, ediţia a IX – a, Chişinău,
AŞM, 28 februarie 2019.

Stagii
2011/ Seminar de formare: „Programul Cadru 7 al Comunităţilor Europene de
dezvoltare a cercetării şi tehnologiilor”, organizat la Bălţi, de către AȘM.
2011/ Stagiu de formare: Conception, création et gestion des systèmes d’information organizat la Bălți, de către AUF.
2012/ Stagiu de formare: Développement des technologies éducatives - „Création
et gestion d’un enseignement ouvert et distant’’, organizat la Bălţi, de către AUF.
2012/ Stagiu de formare continuă: Développement des technologies éducatives –
„Concevoir des tâches d’évaluation et évaluer des apprenants”, organizat la
Chișinău, de către AUF.
2012/ Stagiu de formare: „La perspective actionnelle et l’évaluation en classe de
FLE’’, organizat la Bălţi, de către AUF.
2013/ Stagiu de formare: „Perspectives de coopération entre les enseignants de
français du secondaire et du supérieur de la République de Moldavie’’, organizat
la Bălți, de către AUF.
2013/ Stagiu de formare continuă: Développement des technologies éducatives –
„Apprendre et enseigner avec TV5MONDE”, organizat la Bălți, de către AUF.
2014/ Stagiu de formare: Développement des technologies éducatives – „Utilisation des
logiciels libres de droit pour le traitement des données audio et video”, organizat la
Chișinău, de către AUF.
2015/ Stagiu de formare: „Terminologie juridique française. Aspects

traductologiques”,

organizat la Bălţi.
2015/ Stagiu de formare: Développement des technologies éducatives –

„BASAR:

Conception de scenarios d’apprentissage”, organizat la Bălți, de către AUF.
2016/ Stagiu de formare: Ziua formărilor francofone – 1. „Evaluarea: dimensiuni
actuale”; 2. „Exploatarea resurselor numeruce on–line la lecţia de limbă franceză”;
3.„Pedagogia proiectelor. Predarea limbii franceze în cadrul unui proiect interdisciplinar’’,
organizat la Chișinău, de către Asociaţia Profesorilor de Franceză din Moldova.
2016/ Stagiu de formare: Développement des technologies éducatives –

„Création et

gestion d’un cours en ligne’’, organizat la Bălți, de către AUF.
2017/Stagiu de formare continuă: La promotion de la culture de la qualité des
services éducationnels dans le contexte de l’internationalisation de l’Université
d’État „Alecu Russo” de Balti - „La formation des compétences d’ utilisation outils
TIC lors des recherches scientifiques ’’, organizat la Bălți,
parteneriat cu AUF.

Iraida COSTIN

de către USARB

în

2018/ Stagiu de formare: „Élaboration du matériel didactique appuyé sur les TIC.
Usages des cartes mentales”, organizat la Chișinău, de către AUF.
2018/ Stagiu de formare continuă: „Strategii de învăţare eficientă”, organizat la
Bălţi, de către membrii proiectului 561820-EPP-12015-1-DE-EPPKA2-CBHEJP CREATING MOLDOVAN E-NETWORK FOR PROMOTING INNOVATIVE ETEACHING IN THE CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION (TEACH ME).
2018/ Stagiu de formare continuă: „Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea
TIC”, organizat la Bălţi, de către membrii proiectului 561820-EPP- 12015-1-DEEPPKA2-CBHE-JP CREATING MOLDOVAN E-NETWORK FOR PROMOTING
INNOVATIVE E-TEACHING IN THE CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION
(TEACH ME).
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