Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Andrei-Dumitru Olteanu
str. 22 decembrie 1989 bl.30 sc.3 ap.3 nr.30, TÂRGU-JIU (România)
0773968352
andreidoru14@gmail.com

POZIŢIA

student senator al Universității Babeș-Bolyai

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Cursant
Școala de teatru și comunicare, Targu-Jiu (România)
Diplomă cu titlul de actor în urma susținerii spectacolului de absolvire "ATOLUL", adaptare după
W.Golding și pentru durata cursului de teatru.

Certificat SNAC
Târgu-Jiu (România)

Diplomă în urma organizării concursului "Chants sons sur scene"
Târgu-Jiu (România)

Voluntar la "Ziua de Curățenie Națională"
Târgu-Jiu (România)

Voluntar pentru digitalizarea bibliotecii "Cristian Tell"
Târgu-Jiu (România)

Diplomă în urma realizării expozițiiei cu caricaturi ale unor personalități istorice
Târgu-Jiu (România)

Fost membru Interact
Actual voluntar în organizația ASPH
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2005–2013
Școala generală "Alexandru Ștefulescu", Tg-Jiu (România)

2013–2017

Profil Matematică-Informatică-intensiv
Colegiul Național "Tudor Vladimirescu", Tg-Jiu (România)
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2017–Prezent

Andrei-Dumitru Olteanu

Specializare: Istorie
Universitatea Babeș-Boyai , Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

franceză

A2

A1

A1

A2

A1

engleză

C1

C1

B2

B2

B1

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

Completențele în ceea ce privește comunicarea le-am dobândit și datorită cursurilor de teatru
,datorită cercurilor școlare la diferite materii la care am fost pus în ipostaza de prezentator,dar și pentru
că am încercat și încerc întotdeauna să imi exprim punctul de vedere ne deranjând.L
Lucrul în echipă și dezbateriile la care am luat parte m-au ajutat să imi dezvolt un limbaj și să comunic
cât mai dezinvolt și placut.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

În cea ce privește lucrul în echipă încă din școala generală am avut intenția și chiar am reușit să
lucrez în echipă la tot ce a însemnat proiect școlar, reușind astfel să ambiționez și alte persoane să
scape de monotonia proiectelor de tip poster sau referat și să incerce și pe cele de tip video.În
majortitatea cazuriloram coloborat perfect cu echipa având rezultatele pe care ni le-am porpus, și
chiar mai mult.

Competențele digitale

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

Cisco Networking Academy -Certificate of Course Completion-IT Essentials
Oracle Academy-Database Programing final exam
Oracle Academy-Database Design and Programing With SQL
IC3 Digital Literacy Certificaton/ IC3 GS4/Certiport

-cunoștiințe de utilizare a calculatorului:MS Office , Internet Explorer, Word, Power Point.

Permis de conducere

19/2/18

B

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

PROIECT INȚIATIVE
CANDIDAT REPREZENTANT ISTORIE ȘI FILOSOFIE
Candidat :Olteanu Andrei-Dumitru
Prezentare candidat: Sunt student în anul I în cadrul Universității Babeș-Boyai,Facultatea de
Istorie și Filosofie,nivel licență la specializarea Istorie.
Motivarea candidaturii: În marea majoritate a timpului s-a intâmplat ca în fiecare echipă de
care am aparținut să fiu nevoit să iau partea de organizare și conducere ,să ofer idei, să motivez și
să mobilizez coechipierii atunci când simt că este nevoie.Impulsul depunerii candidaturii vine și
datorită impulsului venit din partea profesorilor din liceu ce au observat că pot reprezenta un
grup de oameni fără dificultate.
Proiecte și obiective:











Organiozarea și sprijinirea activităților ce au în vedere implicarea profesorilor și
studenților care să ajute la o mai bună colaborare;
Implicarea studenților din primul an în proiecte ce au ca scop relaționarea și crearea de
prietenii dart și cu scopul de promovare a mediului academic;
Rezolvarea problemelor denunțate de studenți în colaborare cu ajutorul implicării
profesorilor și studenților;
Colaborarea cu alti reprezentați ai altor universități pentru crearea unor acțiuni
academince, socio-culturale sau sportive;
Apărarea intereselor și drepturilor colegilor;
Crearea unor activități cu ajutorul conducerii universitățiiv ce să permită crearea unui
gurp puternic;
Promovarea activităților în mediul online;
Informarea studenților în privința tuturor oportunităților atât din mediul academic cât și
cel profesional;
Promovarea în mediul atât în mediul online cât și cel școlar a facultății pe care am ales-o;
Sprijinirea colegilor pentru o exprimare liberă a ideilor.

În concluzie doresc să răspund nevoilor studenților cu scopul informării corecte și să acționez în
sensul promovării intereselor comunității studențești în calitate de student senator.

Cluj-Napoca
19/02/2017

Olteanu Andrei Dumitru

