
 

 

Curriculum vitae 

Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume/Prenume GHICA OANA NICOLETA 

E-mail oana_ghica@yahoo.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 17/03/1975 

Sex feminin 
  

Experienţă profesională  

Perioada 2004-2016 

Funcţia sau postul ocupat Asistent univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predarea limbii arabe  

Numele şi adresa angajatorului Centrul Ariel- Universitatea din București 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ  

Perioada 2004-2012 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator/Redactor  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Elaborarea programelor radiofonice în limba arabă  

Numele şi adresa angajatorului Radio România Internațional / Secția Arabă  

Diplome obținute  2006- Atestat de perfecționare - Genuri Radiofonice- oferit de 

Radio România, Serviciul de pregătire profesională 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Radiodifuziune 

Perioada 2005- prezent  

Funcţia sau postul ocupat Traducător  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Activitate consulară (procesare vize, legalizare documente, 

redactare de înscrisuri în limba arabă și în limba română în 

vederea autentificării) 

Traducerea documentelor din și în limba arabă, engleză, 

franceză  

Participant la diverse activități culturale sau reuniuni privind 

domenii precum relațiile internaționale,diplomație sau 

comunicare.  

Numele şi adresa angajatorului Ambasada Regatului Arabiei Saudite la București, 

 Secția Consulară  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Activitate consulară  

Perioada 2009-2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  asociat de limba arabă în regim de voluntariat  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predarea limbii arabe  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrol și Gaze Ploiești  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ  

Perioada 2016- prezent  

mailto:oana_ghica@yahoo.com


Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat.  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predarea limbii arabe  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2010-2015 

Calificarea/diploma obţinută 

 

Diplomă de doctor în domeniul: Arte Plastice și Decorative, 

titlul tezei: “Influențe arabe în Arta Otomană din Balcanii de 

Răsărit  - Între Decorație și Epigrafie”, Eliberată în baza 

ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3181 din 

06/02/2015  

Coordonator ştiinţific: profesor univ. dr.Răzvan Theodorescu  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti  

 

Perioada 2005-2007 

Calificarea/diploma obţinută 

 

Masterat în cadrul programului Orientul Mijlociu – Limbi şi 

culturi în contact 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filologie, 

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

Perioada 2003-2004 

Calificarea/diploma obţinută Studii aprofundate de limba arabă (în urma unei burse acordate 

prin concurs de către Oficiul Naţional al Burselor de Studii în 

Străinătate)  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Predare a Limbii Arabe pentru Non-nativi, 

Universitatea din Damasc, Siria 

Perioada 2001-2003 

Calificarea/diploma obţinută Studii aprofundate de limba arabă (în urma unei burse acordate 

prin concurs de către Oficiul Naţional al Burselor de Studii în 

Străinătate) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Predare a Limbii Arabe pentru Non-nativi, 

Damasc, Siria 

Perioada 1999-2004 

Calificarea/diploma obţinută Licenţă în filologie; arabă-română (învăţământ universitar de 

lungă durată) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi 

Străine 

Perioada 1993-1997 

Calificarea/diploma obţinută Licenţă în filosofie, specializarea Cultură şi religie; examenul 

de licenţă a fost susţinut în anul 1999, în cadrul Facultăţii de 

Filosofie, Universitatea din Bucureşti 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Internaţională pentru Studiul Istoriei, Culturii şi 

Religiilor, Facultatea de Cultură şi Religie 

Perioada 1989-1993 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Ion Luca Caragiale, Ploiești, Profilul Limbi Străine, 

franceză-rusă 

  

Calificare  

 

 

 

Discipline principale studiate/ 

competenţe profesionale dobândite 

Profesor 

Profil: filologie 

Specializare: arabă-română 

 Limba arabă contemporană 

 Curs practic de limba arabă 

 Dialectologie arabă 

 Literatura arabă 

 Problemele limbii în cultura arabă  

 Lingvistică generală 

 Structuri gramaticale de bază 

 Civilizație arabă 

 Fantasticul și miraculosul în literatura română 

 Istoria limbii române literare 

 
  

Afilieri Membră a Centrului de Studii Arabe, Universitatea din 

Bucureşti 

 
  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

 Gândire analitică, autoritate profesională şi morală, 

corectitudine, obiectivitate, discreţie, perseverenţă, tenacitate, 

spirit de observaţie 

 -Experienţă didactică îndelungată obţinută prin predarea limbii 

arabe studenţilor Universităţii Bucureşti, ai Universităţii Petrol - 

Gaze Ploieşti, precum şi funcţionarilor publici, membrilor corpului 

diplomatic ai Ministerului Afacerilor Externe.  

-Însoţirea unor delegaţii la nivel înalt în calitate de traducător de 

limba arabă. 

-Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de 

funcţionar/traducător al Secției Consulare a Ambasadei 

Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti, timp de 12 ani. 

Limba maternă română 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 
Nivelul Cadrului European Comun de 

Referinţă Pentru Limbi Străine 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba arabă  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 Utilizator experimentat 

Limba franceză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 Utilizator experimentat 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 Utilizator independent 

Competenţe şi abilităţi sociale Muncă socială, comunicare, comunicare interculturală, 

toleranţă, flexibilitate, muncă în echipă.  
  



Competenţe şi aptitudini 

organizatorice legate de domeniul 

profesional 

Capacitatea de a mobiliza un colectiv, de a planifica 

activităţile acestuia, de a elabora atribuţiile membrilor 

colectivului şi de a coordona echipa, spirit organizatoric. 

Empatie. 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de analiză şi sinteză.  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Word, Power-point, Excel, Internet 

  

 

        Data 

Ghica Oana Nicoleta        

    13/01/2017 


