Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Florentina Georgescu
București (România)
florentina.micu.snspa@gmail.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
02/02/2015–Prezent

Secretar Șef Școala Doctorală
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București (România)

▪ gestionarea sarcinilor de lucru;
▪ monitorizarea și planificarea activității;
▪ organizarea susținerilor publice ale tezelor de doctorat;
▪ pregătirea documentației necesare pentru validarea dosarelor în vederea obținerii titlului de doctor;
▪ menținerea comunicării cu profesorii conducători de doctorat și cu studenții doctoranzi.

01/03/2014–30/04/2014

Expert
Proiect POSDRU ”Constructia si implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu
privire la problematica romilor”, București (România)

01/04/2013–30/11/2015

Formator
Fundația pentru Învățământ, București (România)
▪ Activități de formare/instruire/training și secretariat la cursul de competențe informatice

01/03/2012–30/03/2013

Secretar proiect
Proiect POSDRU - ”Burse doctorale pentru o societate bazată pe cunoaștere”, București (România)
▪ oferirea de informații administrative către grupul țintă;
▪ monitorizarea doctoranzilor ;
▪ monitorizarea profesorilor conducători de doctorat;
▪ menținerea comunicării cu grupul țintă;
▪ sprijin în realizarea dosarelor de rambursare;
▪ arhivarea documentelor proiectului;
▪ colectarea și arhivarea rapoartelor lunare ale echipei de proiect.

01/03/2012–30/11/2013

Secretar proiect
Proiect POSDRU ”Burse doctorale pentru o societate sustenabilă”, București (România)
▪ oferirea de informații administrative către grupul țintă;
▪ monitorizarea doctoranzilor;
▪ monitorizarea profesorilor conducători doctorat;
▪ sprijin in realizarea dosarelor de rambursare;
▪ arhivarea documentelor proiectului;
▪ colectarea și arhivarea rapoartelor lunare ale echipei de proiect.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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01/10/2013–Prezent

Florentina Georgescu

Studii universitare de doctorat
Școala Națională de Studii Politice și Administrative - doctorat în domeniul Științe Politice, București
(România)

01/10/2011–2013

Diplomă de masterat
Universitatea din București - Masterat Matematici aplicate în finanţe,asigurări şi biostatistică, București
(România)
▪ Capitole de statistică matematică;
▪ Capitole speciale de Analiză funcțională;
▪ Modele ale Cercetării Operaţionale;
▪ Modele statistice în economie şi ştiinţele sociale.

01/10/2008–2011

Diplomă de licență
Universitatea din București - Facultatea de Matematică și Informatică, specializarea matematicăinformatică, București (România)

07/08/2015–10/08/2015

Adeverință absolvire curs perfecționare EXPERT ACCESARE
FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE
E-Invest Marketing SRL, București (România)

27/10/2014–11/11/2014

Certificat de absolvire Curs Formator
Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare - EUROFED, Periș (România)
▪ Compețente obținute (conform standardului ocupațional):
▪ Pregatirea formării
▪ Realizarea activităților de formare
▪ Evaluarea participanților la formare
▪ Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare
▪ Marketing-ul formării
▪ Proiectarea programelor de formare
▪ Organizarea programelor și a stagiilor de formare
▪ Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare

2008–2011

Certificat absolvire modul psihopedagogic
Universitatea din București - Facultatea de Psihologie

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză
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ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1
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Florentina Georgescu

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ foarte bune abilități de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪
▪ bune competențe organizaționale

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe
▪ participarea în diverse proiecte finanțate din fonduri europene
Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Conferinţe

Micu, Florentina „Migration-Theories, Models and Implications on the Labour Market", ROJIRES,
Vol.3, Nr.1/2015
▪ "Learning about Europe", Iunie 2015, Parlamentul European, Bruxelles
▪ "The implications of EU policies for the social, economic and political integration of immigrants",Mai
2016, București, România
▪ Workshop - "Relevanţa învăţării nonformale şi informale”, Mai 2017, București.
▪ ”Provocări și reforme ale pietei europene a muncii”, Iunie 2017, București.
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