Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume: CHIRIMBU Sebastian Cristian Marian
Adresă: sector 2, Bucureşti, 021643 (România)
Telefon mobil:
Fax:
E-mail: fb.sebastian.chirimbu@spiruharet.ro
Naţionalitate: Română
Data naşterii: 5 februarie 1976
Domeniul ocupaţional Educaţie, formare, training specializat
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat în
prezent
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2009-2011
Lector universitar titular

Vechime în muncă/ învăţământ : 12 ani

Pregătirea şi susţinerea de cursuri şi seminarii pentru limbaje specializate (domeniul
economic/
financiar-bancar), terminologie specializată, Uniunea Europeană, alte discipline
(seminarii în domeniul managementului şi economiei întreprinderii).
Realizarea de cercetări pentru proiectele în care sunt implicat (terminologie, integrare
europeană);
Elaborarea de cărţi şi cursuri în domeniul de specializare (Institutional Discourse, Discours
diplomatique, L’entreprise en situations);
Cercetare ştiinţifică şi publicarea de materiale de specialitate în diverse reviste naţionale şi
internaţionale, cu profil filologie / economico-social;
Elaborarea de comunicări ştiinţifice şi participarea la conferinţe ştiinţifice naţionale sau
internaţionale, simpozioane;
Organizarea de activităţi în cadrul Departamentului de Limbaje Specializate (învătământ la
distanţă);
Participarea la diferite programe de formare şi perfecţionare profesională.
Universitatea „Spiru Haret”, Str.Ion Ghica nr.13, sector 3, Bucureşti, 030045 (România)
Învătământ (Departamentul de Limbaje Specializate LLS/ Facultatea de Finanţe şi Bănci)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Septembrie 1990- Iunie 1994
Bacalaureat + atestat limba franceză
Matematică, Fizică, civilizaţie şi cultură franceză, geografia Franţei, istoria Franţei
Şcoala Centrală (învăţământ bilingv)

Studii medii
Octombrie 1997-Iulie 2001
Licenţă Limbi Străine (Didactică şi Traducere)
Limba şi literatura franceză – lingvistică, gramatică, literatură, semantică, pragmatică,
metodica predării,tehnici de traducere, civilizaţie
Limba şi literatura engleză – lingvistică, gramatică, literatură, semantică, pragmatică,
metodica predării,tehnici de traducere, civilizaţie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Licenţă: Universitatea din Craiova
Studii: Universitatea „Spiru Haret” Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Studii superioare

Octombrie 2002- Iulie 2004
Specializare Management
Management (general, strategic, organizaţional, proiectelor, resurse umane, financiar),
Diagnostic şi plan de afaceri, Negociere, Managementul competenţei şi performanţei,
Marketing, Contabilitate, Informatică
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Studii Postuniversitare
Noiembrie 2004- Iulie 2005
Specializare Managementul proiectelor europene (program destinat funcţionarilor
publici)
The MsM Executive Program in Management
Managementul ciclului de proiect, Fonduri europene, Contabilitate
Maastricht School of Management

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program de formare de scurtă durată

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Octombrie 2006- Octombrie 2010

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii doctorale
Terminologie specializată, Discurs politic, Integrare Europeană, Politici europene
Universitatea din Piteşti (Şcoala Doctorală)

Doctorat
Octombrie 2007- Iulie 2010
Licenţă în Ştiinţe Economice
Management (general, financiar-bancar), Drept comunitar, Economie, Finanţe (publice,
întreprinderii), Economia întreprinderii, Gestiune financiară, Negocieri, Pieţe de capital,
Eficienţă economică
Facultatea de Finanţe şi Bănci

Studii superioare

Perioada 1999-2010
Calificarea / diploma obţinută Certificate/ Diplome de absolvire

Denumirea programelor, numele
furnizorului de formare

Specializare – Didactică : Mentor (CNFPA), Formare de formatori- (CNFPA),
Managementul activităţilor educaţionale (British Council), Abilitare în consiliere
(CCD), Curriculum naţional, evaluare , selectarea manualelor , managementul clasei ,
managementul schimbării , managementul stării de conflict (CCD), Tehnici de
comunicare (CNPS), Bazele psihopedagogice ale inovaţiei şi reformei în învăţământul
românesc (CCD)
Specializare – Lingvistică: Formarea de competenţe în domeniul lingvistic şi juridic (IER),
Lingvistică aplicată (CELS), Limba germană (AMOFM), Limba italiană (AMOFM)
Specializare – Economie : Achiziţii publice (IER), Managementul şi gestiunea serviciilor
publice (proiect MIRA), Managementul proiectelor europene (CNFPA), Comunicare şi
uzanţe de protocol (CELS), Statistică socială(CNPS), Sistemul de management al calităţii
(Irecson-CNPS), Tehnici de diseminare a datelor, confidentialitate si contactul cu media
(Icon Public Sector), Tehnici de intervievare si colectare a datelor (Icon Public Sector),
Introducere în educaţia antreprenorială (CCIR)
Specializare – Uniunea Europeană: Sistemul normativ al UE,Uniunea Economică şi
Monetară (IER), Uniunea Europeană- istorie, concepte, terminologie ( CELS), Integrare
europeană. Doctrine politice ( CFPCRUP)
Module psiho-pedagogice 2001- LLS USH (limbi străine),
2010- DPPD USH (ştiinţe economice)

Nivelul în clasificarea
(inter)naţională

Programe de formare / specializare de scurtă durată

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Limba franceză
Limba engleză
Limba germană

Limba italiană

Română
Înţelegere
Ascultare
Citire
Utilizator
Utilizator
C1
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
C1
C1
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
B1 independent B2 independent
C1

Utilizator
Utilizator
B1 independent B2 independent

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
Utilizator
Utilizator
C2
C2
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
C2
C2
experimentat
experimentat
UtilizatorUtilizatorA2 cunoştinţe A2 cunoştinţe
elementare
elementare
UtilizatorUtilizarea
A2 cunoştinţe A2 limbii la nivel
elementare
elementar

Scriere
Exprimare scrisă
C
Utilizator
2 experimentat
C
Utilizator
2 experimentat
UtilizatorA
cunoştinţe
2
elementare
Utilizator
B
independent
2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Calităţi pedagogice
Comunicarea cu studenţii
Comunicare eficientă cu persoanele cu dizabilităţi - competenţe dobândite în urma participării
la proiectul „Asistentă socială în Uniunea Europeană” (program Phare 2006)
Grad de sociabilitate ridicat
Lucrul în echipă

Competenţe şi aptitudini Organizarea de activităţi de grup (şcolare, extraşcolare)
organizatorice Organizarea activităţilor de coordonare atestate lingvistice/ educaţie antreprenorială
Organizarea activităţilor specifice educaţionale –sesiuni de comunicări
Organizare de concursuri şi olimpiade(învăţământ preuniversitar)
Organizare de târguri educaţionale, cursuri şi traininguri (inter)naţionale
Competenţe privind activitatea de proiectare a unor cercetări teoretico-aplicative
Competenţe privind activitatea de elaborare a programelor pentru cursurile universitare
Competenţe privind coordonarea activităţii elevilor/studenţilor prin realizarea cercetărilor
pentru lucrările de licenţă/ proiecte, cercetări în cadrul unor proiecte
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

Abilităţi de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, Excel, Acces, Word, PowerPoint,
Internet Explorer, Outlook Express, dobândite în urma participării la cursurile de
informatică ( Informatică de gestiune-baze şi internet, Informatică de gestiune-documente,
Instruire asistată de calculator)
Pictură, design

Alte competenţe şi aptitudini Experienţă în:
- managementul activităţilor educaţionale
- resurse umane
- consultanţă proiecte (training specializat)
Permis(e) de conducere B
Informaţii suplimentare - Conf.univ.dr. Vasilescu Ruxandra, coordonator Departamentul de Limbaje Specializate
USH
Persoane de contact: - Conf.univ. dr. Ionescu Eduard, prodecan Facultatea de Finanţe şi Bănci USH
- Conf.univ.dr. Vârgolici Nina,director departament Secretariat şi Asistenţă Managerială UB
- Prof.ing.dr. Bârlă Ion, director adj. Liceul „Ecoprof”

9.

Experienţa profesională DIDACTICĂ / formare

De la data –
până la data

Locaţia

Instituţia

Poziţia

Sept. 1997Oct. 2000

Bucureşti,
România

CLSFP PE

Coordonator
programe
curriculum
(formare
profesională)

Descrierea principalelor atribuţii

şi

- redactare materiale de curs pentru programele:
Resurse Umane, Comunicare şi negociere,
Asistenţă Socială, Educaţie Antreprenorială
- Predare cursuri lb străine AMOFM (engleză,
germană)

Profesor
Sept. 1998Sept . 2010

Bucureşti,
România

Scoala
nr.98

Generala

Liceul
Teologic
„Ştefan Demetrescu”

Profesor
învăţământ
universitar

pre-

- didactică: limba franceză clasele VI-VIII
(competenţe de comunicare orală şi scrisă)

Profesor
învăţământ
universitar

pre-

- didactică: limba română clasa a IXa (vocabular,
gramatică, literatură, comunicare),
- didactică: limba engleză clasa a
(competenţe de comunicare orală şi scrisă)

IXa

- didactică: istoria literaturii universale clasa a
Xia

Şcoala Centrală
(şcoală generală şi
liceu)

Profesor
preînvăţământ
universitar
şi
consilier (diriginte)

- didactică: limba franceză clasele V-VII
(vocabular, gramatică, comunicare/ curriculum la
decizia şcolii)
- didactică: limba engleză ciclul pre-universitar
(vocabular, gramatică, comunicare)
- Bienvenue en France ( curs opţional)
- civilizaţie franceză (clasele XI-XII)
- coordonare atestate limba franceză
- consiliere şi orientare şcolară clasa a Va

Gr.
Şc.
„Sf.Pantelimon”
(şcoală generală şi
liceu)

Profesor
învăţământ
preuniversitar
şi
consilier (diriginte)

- didactică: limba franceză ciclul pre-universitar
(vocabular, gramatică, comunicare)
- didactică: limba engleză ciclul pre-universitar
(vocabular, gramatică, comunicare)
- consiliere şi orientare şcolară clasa a Va

Liceul
„Ecoprof”

Teoretic

(liceu particular)

Noiembrie
2007prezent

Bucureşti,
România

MAE- Institutul „
Eudoxiu Hurmuzachi
pentru Românii de
Pretutindeni”

Martie 2007prezent

Bucureşti,
România

Universitatea
Haret

Spiru

Fac. De Lb. şi Lit.
Străine / Litere

Profesor
preînvăţământ
universitar
Consilier (diriginte)

- Didactică limba engleză clasele IX-XII

Consilier programe
şi proiecte (munca
educativă)

- Parteneriate Europene cu instituţii de învătământ
din UE

Lector

- Proiect: formarea de competenţe de comunicare
şi UE pentru studenţii străini

Cadru
didactic
universitar Lector
(titular)

- Departamentul de Limbaje Specializate (engleză
generală, engleză pentru afaceri, engleză pentru
UE) ( elaborare de cursuri universitare,didactică,
formare continuă, evaluare)

limba română clasele IX, XI
- curs opţional „Viaţa în familie şi şcoala’’

- Civilizaţie engl/ Consiliere şi orientare şcolară

10. Alte informaţii relevante

Listă de lucrări - cărţi, manuale, cursuri
1.

Terminonologie şi practică în managementul proiectelor (S.Chirimbu), Ed. Docucenter, 2011, Bacău

2.

Brief Encounter with World Cinema - Intermediate level – English Practical Course ( S.Chirimbu, D.

Chirimbu), Ed. Docucenter, 2011, Bacău
3.

Uniunea Europeană- istorie, politică, limbaj şi terminologie (S.Chirimbu), Ed. Docucenter, 2010, Bacău

4.

English- it’s up to you (exerciţii de limbă şi civilizaţie engleză), (S.Chirimbu, M.A. Barbu-Chirimbu), Ed.

Docucenter, 2010, Bacău
5.

Aspecte ale civilizaţiilor europene ( E.Bondrea şi R.Mihăilă coord., M.A. Barbu-Chirimbu), Ed. Fundaţiei

România de Mâine, 2009
6.

It`s up to you , DPIIP Crevedia , Universitatea din Bucureşti, 2009

7.

Discours diplomatique (T.Ceban, G.Iliuţă, D.Sterian, S.Chirimbu) Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2008

8.

A Handbook on European and International matters, ECO, 2007

9.

Basics of Trainings (material didactic şi slide-uri pentru ToT), WYG (proiect), 2007

10.

A practical guide to English language (auxiliar didactic), S.Chirimbu, Ed.ProEuropa, 2007

11.

English Language for Daily Use (Discurs cotidian destinat studierii limbii engleze în cadrul facultăţilor

nefilologice- trunchi comun), 2006,2007 (colectiv de autori: Adina Barbu, Sebastian Chirimbu)
12.

L’Entreprise en situations Discours financier-comptable, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2006

13.

Institutional Discourse- the European Union (Discurs instituţional destinat aprofundării limbii engleze la

facultatea RISE), 2006 (colectiv de autori: Despina Chirimbu, Sebastian Chirimbu)
14.

English Language Course for Beginners (colectiv de autori: Adina Barbu, Sebastian Chirimbu)

Etnoculturalia Publishing House, 2001
15.

English Grammar for Daily Use (colectiv de autori: Adina Barbu, Sebastian Chirimbu), Gemacor

Publishing House, 2002

