
  
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Simona-Augusta Nodiş 

Adresa(e) Bl.27 / 76, str.Unirii, cod: 435500, Sighetu Marmaţiei, România 

Telefoane    Mobil: 0721332341   

E-mail(uri) simonanodis@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) română 
  

Data naşterii 03.09.1976 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Formator 

educaţional 
  

Experienţa profesională 16 ani 
  

Perioada 1998-2014  

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Profesor - diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada UNIVERSITATEA „BABEŞ – BOLYAI”, CLUJ NAPOCA, 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută biologie 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Citologie generală, zoologia nevertebratelor, histoembriologie animală, morfologia şi 
anatomia plantelor, psihologie şcolară, biofizică, biochimie, zoologia şi anatomia 
comparată a vertebratelor, botanică sistematică, biologie celulară, pedagogie, anatomia şi 
igiena omului, metodica predării biologiei, fiziologia plantelor, fiziologia animală şi a 
omului, genetică, microbiologie, ecologie generală şi evoluţionism, biogeografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de biologie şi geologie 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

- 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 



  

Limba(i) străină(e) engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba  1 bine  bine  bine  fluent  bine 
  

Competente şi abilităţi sociale Bun negociator, arta dialogului 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea de activităţi extracurriculare şi voluntariat: Balul Bobocilor, Balul Majoratului, 
concursul „Sanitarii pricepuţi”, concursuri de ecologie, excursii de studiu 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 Atestate de competenţă privind utilizarea mijloacelor audio-video, aparatură de laborator 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizarea ms office 2007, aplicaşia software educaţional Ael, aplicaţia dedicată 
managementului şcolii ASM, îmbunătăţirea calităţii procesului de predare învăţare cu 
ajutorul mijloacelor TIC 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Dans, aerobic, desen, ikebana, colaje, aplicaţii textile 

  

Alte competenţe şi aptitudini Lectura, vizionare de filme, plimbări, îngrijirea plantelor 
  

Permis(e) de conducere     nu 
  

Informaţii suplimentare angajatorul 
  

Anexe Diploma de licenţă, foaia matricolă, adeverinţe de perfecţionare profesională 

 




