
Yahoo Messenger  :  andrea_burcus
Skype :  andrea.burcus20

Informații personale
Nume / Prenume Burcuș Andrea

Adresă str. Alexandru Ivasiuc, bloc 5, apartament 3
435500, Sighetu Marmației, Maramureș, România

Telefon Mobil: 0753014920
E-mail andrea_burcus@yahoo.com

Naţionalitate maghiară
Data naşterii 20 decembrie 1971
Starea civilă

Copii
căsătorită
Cristofer Burcuș
Carolina Burcuș

Locul de muncă / Domeniul
ocupaţional

Colegiul Național „Dragoș Vodă”, profesor

Experienţa profesională
Perioada 1998 – prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor de informatică titular
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Consilier educativ

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național „Dragoș Vodă”, str. Mihai Viteazul, nr. 14, Sighetu Marmației,
Maramureș

Perioada1997-1998

Funcția și postul ocupatProfesor de informatică suplinitor

Numele și adresa angajatoruluiLiceul Forestier Sighetu Marmației
Educaţie şi formare academică

Perioada
Calificarea / diploma obținută

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

1991 – 1997
Licențiat în informatică
Univeritatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Matematică, Specializarea Informatică

Perioada
Calificarea / diploma obținută

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de formare

1986 – 1990
Bacalaureat
Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației

Aptitudini şi competenţe
personale



Formare profesională Grade didactice
 Gradul didactic II

2011 – Facultatea Matematică, Specializarea Informatică
Universitatea de Nord Baia-Mare

 Gradul didactic Definitiv
2001- Facultatea Matematică, Specializarea Informatică
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca

Cursuri absolvite

 2013 – Competență, inovare și profesionalism prin TIC (CIPTIC)
 2013 – Educație pentru viața de familie, Tineri pentru tineri București
 2012 – SCAN – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
 2009 – Cursul pentru dezvoltarea competențelor de evaluare DeCeE
 2008 – Cursul pentru obținerea competenței de formator
 2008 – Stagiul de formare „Consiliere și Orientare”

Limba maternă română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba engleză B2 B2 B2 B1 B1
Limba maghiară C2 C2 C2 C2 B2

Competenţe şi abilităţi sociale  Coordonator al proiectului național ”Păstrăm natura pentru viață”
 Coordonator al proiectului educațional ”Hai în pas cu noi” – prevenția și

combaterea consumului ilicit de droguri, alternative sănătoase de petrecere
a timpului liber

 Coordonator proiecte educațional de voluntariat în colaborare cu Asociația
Frați Minori Capucini
Membră în comisii

 Comisia pentru implementarea proiectelor și parteneriatelor
 Comisia pentru promovarea imaginii școlii
 Comisia de relații publice
 Comisia pentru activități extrașcolare
 Comisia de igienă și de educație pentru viață a elevilor
 Comisia pentru orientare școlară și profesională
 Comisia de acordare a sprijinului financiar elevilor în cadrul programului național de

protecție socială ”Bani de liceu”
 Comisia de prevenire a consumului de plante etnobotanice
 Comisia de mobilitate
 Comisia pentru situații de urgență
 Coordonator al Balului Bobocilor, al  Balului Majoratului și al Concertului de colinde
 Monitorizarea activității Consiliului Școlar al Elevilor
 Profesor Centru de Excelență

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

 bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office
 programare în limbajele PASCAL, C, C++, C#, Visual FoxPro, Oracle, SQL
 bună cunoaștere și utilizare a sistemelor de operare

Competenţe şi aptitudini artistice  Membră în comitetul de organizare a Balului Bobocilor, a Balului Majoratului și a
Concertului de colinde

 Membră în comisia pentru organizarea timpului liber al elevilor


