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TĂNĂSESCU Irina Antoaneta
Bd. Independentei, J4/20, Targoviste, Dambovita

Telefon
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Cetăţenia
Data naşterii

a_irinatanasescu@yahoo.co.uk
Româna
26/06/1978

Experienţa profesională
octombrie 2016 - prezent – conferenţiar universitar titular, Universitatea “Valahia” din
Targoviste, Departamentul de Litere, Facultatea de Stiinte Politice, Litere şi
Comunicare ;
septembrie 2011 – obtinerea titlului de Doctor in Filologie/Lingvistica (Universitatea din
Bucuresti – Académie de Rouen) ;
februarie 2007 - 2016 – lector titular, Universitatea “Valahia” din Targoviste,
Departamentul de Litere, Facultatea de Stiinte Umaniste ;
19 mai - 6 iunie 2006 – al doilea stagiu in cadrul Doctoratului in co-tutela : Universitatea
din Rouen, Franta, Departamentul de Stiinte ale Limbajului si Comunicare ;
26 mai–8 iunie 2005 - primul stagiu in cadrul Doctoratului in co-tutela : Universitatea din
Rouen, Franta, Departamentul de Stiinte ale Limbajului si Comunicare ;
martie 2004 - 2007 : Asistent drd. (limba engleza - limba franceza - lingvistica aplicata) la
Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Catedra de Limbi Străine ;
04-17 mai 2004 : Stagiu la Universitatea Rouen (Franta) in cadrul Programului european
"Leonardo da Vinci", Contract nr. RO/2003/91123/EX ;
iun. 2003 : Stagiu FLE – metode de predare - desfăşurat la Universitatea “Valahia” din
Târgovişte – responsabil curs Sylvie Liziard, Universitatea Rouen (Franţa);
oct. 2002-2003 : Preparator titular limba engleză – limba franceză la Universitatea
“Valahia” din Târgovişte, Catedra de Limbi Străine;
oct. 2001- 2002 : Preparator la Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Catedra de Limbi
Străine;
iunie 2001 : Stagiu FLE (metode de predare) desfăşurat la Universitatea “Valahia” din
Târgovişte – responsabil curs Sylvie Liziard, Universitatea Rouen (Franţa) ;
mai 2001 : Stagiu FLE (metode de predare) şi lingvistică aplicată desfăşurat la
Universitatea “Valahia” din Târgovişte – responsabil curs Philippe Lane, Universitatea
Rouen (Franţa) ;
oct.-dec. 2000 : practică pedagogică la Colegiul Naţional “I.L. Caragiale” din Ploieşti,
limba franceză, nivel avansat ;
mar.-iun. 2000 : practică pedagogică la Colegiul Naţional “I.L. Caragiale” din Ploieşti,
limba engleză, nivel avansat ;
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Educaţie şi formare

Studii:
nov. 2004 - 2011: Doctorat in co-tutela (Universitatea din Bucuresti si Académie de
Rouen), domeniul filologie – lingvistica ;
1 nov. 2003 - 2011: Doctorat la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Limbi Straine,
domeniul Filologie ;
oct. 2001 - iun. 2002: Masterat la Universiatea din Rouen (Franţa), Faculatea de Litere şi
Ştiinţe Umaniste, Specializarea Lingvistică ;
1997-2001: Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe,
specializarea Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Franceză ;
1993-1997: Colegiul Naţional “Constantin Carabella” din Târgovişte, profil Filologie;
Membru în organizaţii profesional-ştiinţifice:
– Centrul de Cercetări în Ştiinţe Politice şi Comunicare (2017-prezent)
– Centrul de cercetare a Istoriei Relatiilor Internationale si Studii Culturale “Grigore
Gafencu” (2001-2016)
– CEDIMES (Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements
Economiques et Sociaux) (2008-2017)
– AIELF (Association internationale des économistes de langue française) (2014-2017)
Diplome. Certificate:
septembrie 2011 – obtinerea titlului de Doctor in Filologie/Lingvistica (Universitatea din
Bucuresti – Académie de Rouen) ;
iunie 2007: Atestat eliberat de Universitatea Rouen (Centre de Télé-Enseignement) in
urma stagiului efectuat in cadrul Doctoratului in co-tutela ;
iunie 2006: Atestat eliberat de Universitatea Rouen (Centre de Télé-Enseignement) in
urma stagiului efectuat in cadrul Doctoratului in co-tutela ;
iunie 2005: Atestat eliberat de Universitatea Rouen (Centre de Télé-Enseignement) in
urma stagiului efectuat in cadrul Doctoratului in co-tutela ;
mai 2004: Atestat de formator eliberat de Universitatea Rouen (Centre de TéléEnseignement) in urma stagiului efectuat in cadrul Programului european "Leonardo
da Vinci", Contract nr. RO/2003/91123/EX ;
iunie 2002: Diplomă de Studii Aprofundate – titlul de Master în Stiintele
limbajului/Lingvistica ;
iunie 2001: Diplomă de Licenţă in Filologie – Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura franceză ;
3-8 iul. 2000: Atestat British and American Cultural Studies – responsabil curs Christopher
Lawson, Universitatea din Copenhaga ;
26 iun. - 8 iul. 2000: Atestat Langue et civilisation françaises & Didactique du FLE –
responsabil curs Sylvie Liziard, Universitatea Rouen (Franţa) ;
1997: Diplomă de Bacalaureat.
Proiecte de cercetare:
“Leonardo da Vinci”, partenaire externe Université de Rouen, France; title : «Compétences méthodologiques d’enseignement du français dans les écoles d’arts et métiers» –
manager, Contract no RO/2003/91123/EX, oct.2003-june 2004, val. 10990 euro
„Creation d`entreprise, emplois et developpement locale” - proiect în colaborare cu
univ. Dunkerque Franta, în baza acordului de cooperare ştiinţifică între Universitatea
„Valahia” Târgovişte şi Université du Littoral Cote d’Opale Franţa din 29 iun. 2001 –
modul „Creation d’entreprises, emplois et developpement local. Le cas du Département
de Dâmboviţa (Roumanie)”, 2006, valoare 50.000 euro – expert
Valorificare prin publicarea cărţii „Création d’entreprise, emplois et développement local.
Le cas du Département de Dâmbovita (Roumanie) (coautor), coordonator Delia Popescu,
Editions Expert Bucarest”, 2006, ISBN (10) 973-618-105-7 ; ISBN (13) 978-973-618-1054, 99 pag. (2 volumes, édition bilingue : français-roumain)roiect PET009 cu finanţare
norvegiană cu titlul „Incluziunea socială și profesională a tinerilor aflați în situații de risc”
(ISOSTUD), contract 04/ST/SEE/20.01.2015, valoare 1.135.261,65 lei – formator

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

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscute
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Comprehensiune

Autoevaluare

Abilităţi de ascultare

Nivel european (*)

Vorbit

Scris

Abilităţi de citire

Interacţiune

Exprimare

Limba

Engle
za

avansat

avansat

avansat

avansat

avansat

Limba

Fran
ceza

avansat

avansat

avansat

avansat

avansat

Ger
mana

mediu

mediu

incepator

incepator

mediu

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
artistice

lucrul in echipa, in contexte multiculturale, in care comunicarea este esentiala
studii de pian
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