
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 

 
 

INFORMATII  PERSONALE 
 

Nume/ prenume  Maria Cernat 

Adresa(e)   

Telefon(oane)   

Fax (uri)   

E-mail (uri)  macernat@gmail.com 

 
Nationalitate (-tati)  Română 

 
Data nasterii   

 
Sex  Feminin 

 
Locul de munca vizat/ domeniul 

ocupational 
 învăţământ  

    
    
    

 
EXPERIENTA PROFESIONALA 

  
• Perioda   2002-2003 

• Functia sau postul ocupat   Preparator 
 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Susținere curs și seminar la disciplina ”Managementul Relațiilor Publice” 
 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism și Ștințele Comunicării 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Invăţământ 

 
• Perioda   2005-2008 

• Functia sau postul ocupat   Profesor asociat 
• Activitati si responsabilitati 

principale 
 Seminar: Etică mass-media 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism și Ștințele Comunicării 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Invăţământ 

 
• Perioda   2007-2008 

• Functia sau postul ocupat   Profesor suplinitor 
• Activitati si responsabilitati 

principale 
 Predare:Logica și argumentare 

 
• Numele si adresa angajatorului  Liceul Teoretic “Grigore Moisil” 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Invăţământ 

 
• Perioda   2007-2008 

• Functia sau postul ocupat   Profesor suplinitor 
• Activitati si responsabilitati  Predare: Istoria filosofiei 
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principale  
• Numele si adresa angajatorului  Colegiul Naţional  “Gheorghe Lazăr” 

 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Invăţământ 

 
• Perioda   2008-2009 

• Functia sau postul ocupat   Profesor titular 
• Activitati si responsabilitati 

principale 
 Predare:Logica și argumentare, Phihologie, Filosofie 

 
• Numele si adresa angajatorului  Liceul Teoretic “Ion Neculce” 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Invăţământ 

 
• Perioda   2008-2009 

• Functia sau postul ocupat   Asist. univ. dr. 
• Activitati si responsabilitati 

principale 
 Curs şi seminar: Tehnici de informare şi comunicare  

 
• Numele si adresa angajatorului  Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Invăţământ 

 
• Perioda   2009-2012 

• Functia sau postul ocupat   Lector univ. dr. 
• Activitati si responsabilitati 

principale 
 Curs şi seminar: Tehnici de informare şi comunicare; Curs masterat: “Analiza campaniilor 

de comunicare din perspectiva etică”  
 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Invăţământ 

 
• Perioda   2004 

• Functia sau postul ocupat   Analist media 
• Activitati si responsabilitati 

principale 
 Analiza de conţinut a mesajelor mediatice ce vizau campania electorală 

 
• Numele si adresa angajatorului  Media Mirror 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Consiliere politică 

 
• Perioda   2006 

• Functia sau postul ocupat   Specialist in comunicare 
• Activitati si responsabilitati 

principale 
 Redactare de materiale de relaţii publice 

 
• Numele si adresa angajatorului  Universitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Relaţii Publice 
• tipul activitatii  sau sectorul de 

activitate 
 Relaţii publice 

 
EDUCATIE SI FORMARE 

 
• Perioda   

1997-2001 
• Calificarea / diploma obtinuta   Licenţă 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

 Teoria comunicării, Introducere în sistemul mass-media, Întroducere în televiziune, Introducere 
în presa radiofonică, Publicitate, Creaţia în Publicitate, Campanii de relaţii publice, Gestionarea 
Crizei de imagine, Semioticăm, Structurile Limbajului Jurnalistic,Comunicare politică, Politologie, 
Analiză de Discurs, Structuri Sociale ale Comunicării, Multimedia, Presa şi Actualitatea 
 
Redactare de materiale pentru presă, Redactare de materiale de relaţii publice, Realizarea unei 
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campanii publicitare / de relaţii publice, Analiza de conţinut, Analiza de discurs (publicitar, 
politic), Abilităţi de gândire critică şi de realizare a unor discursuri argumentative, Analiza 
imaginii, etc. 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 

•nivelul in clasificarea nationala 
sau internationala 

  Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării ocupă o poziţie fruntaşă în clasificările 
naţionale. În anul 2010 facultatea a primit Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler, acordat 
de către preşedintele României 

 
 
 

• Perioda  2001- 2002 
 

• Calificarea / diploma obtinuta   Master 
 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

 Antropologie culturală, Antropologie mass-media, Semiotică, Analiză de discurs, Marketing 
Politic, Teoria Comunicării, Comunicare politică 
 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 
 

•nivelul in clasificarea nationala 
sau internationala 

  

 
 

• Perioda  2000-2004 
 
 

• Calificarea / diploma obtinuta   Licenţă 
 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

 Introducere in filosofia antică, Propedeutică filosofică, Estetică, Etică, Metafilosofie, Logică de 
ordinul I, Logică filosofică, Metalogică, Filosofia minţii, Filosofie politică, Filosofia limbajului, 
Filosofie contemporană, Ontologie 
 
Gândire critică, abilităţi legate de logică şi argumentare, redactare de discursuri analitice 
 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 
 

•nivelul in clasificarea nationala 
sau internationala 

  

 
• Perioda  2003-2007 

 
 
 

• Calificarea / diploma obtinuta   Doctorat 
 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

 2003-2007Filosofia lui Immanuel Kant, Problematica Cercetărilor filosofice, Controverse în 
istoria secolului XX 
 
Redactare de lucrări, articole ştiinţifice 
 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 
 

•nivelul in clasificarea nationala 
sau internationala 

  

 
• Perioda  2003 
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• Calificarea / diploma obtinuta   Atestat de Competenţă Lingvistică pentu limba engleză 
 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

 Limba engleză 
 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Centrul de Limbi Străine al Universităţii din Bucureşti 
 

•nivelul in clasificarea nationala 
sau internationala 

  

 
• Perioda  2007 

 
 
 

• Calificarea / diploma obtinuta   Certificat de absolvire 
 

• discipline principale studiate / 
competente profesionale 

dobandite 

 Managementul clasei de elevi, Pedagogie generală, Teoria Curriculumului, Proiectarea didactică 
 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
 

•nivelul in clasificarea nationala 
sau internationala 

  

 

LIMBA (I) MATERNA (E)   
 

Limbi straine:  

Limba maternă Româna  

Limbi străine cunoscute  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba germană  A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Limba italiană  A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

 
 

COMPETENTE SI APTITUDINI 
ORGANIZATORICE   

 

  

 
COMPETENTE SI APTITUDINI DE 

UTILIZARE A CALCULATORULUI . 
 Word, Excel, Power Point 

 
PERMIS (E) DE CONDUCERE  Categoria B  

 
 INFORMATII SUPLIMENTARE    

 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE 
. 

LIMBA (I) STRAINA (E) CONOSCUTA (E) 
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ANEXE   

 


