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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume     GUIA G CARMEN MIHAELA căs. POTLOG 

Adresă(e)  

Telefon(oane) Fix: -                          

Fax(uri) - 

E-mail(uri) potlog.carmen.mihaela@gmail.com // potlog_carmen_mihaela@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 13.02.1979 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor de  limba engleză ; titular ; grad didactic .I. (2014) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de predare – învățare, diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială “Ioan Ciurea”, Fălticeni, jud Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educație 

Perioada  2010 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat profesor de  limba română  

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de predare – învățare, diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”  Fălticeni, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educație 

Perioada  2003 – 2011 , 2015-2016 

Funcţia sau postul ocupat profesor de  limba română – limbă latină 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de predare – învățare, diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Scoala  de Arte și Meserii “N.Stoleru” Baia,jud. Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educație 

  

  

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada  2017 – 2022 

Calificarea / diploma obținută Doctorand 
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Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

Modul literar – Aspecte ale cercetării filologice și ale teoriei textului, Elemente de 
estetică și hermeneutică 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorul de formare 

Universitatea “Al.I.Cuza”,Iași 
Școala Doctorală de Studii Filologice, Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

  

Perioada 2013-2015 

Calificarea / diploma obţinută Limba și literatura engleză – Studii universitare de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Literatura engleză, Limbă engleză contemporană, Fonetică, Lexicologie, Morfologie, 
Sintaxă,Teoria și practica limbii engleze, Naratologie, Istoria limbii engleze, Didactica 
limbii și literaturii engleze, Introducere în teoria și practica limbii engleze, Practică 
pedagogică, Tehnici de comunicare în limba engleză, Traductologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Faculatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Lingvistică românească și generală – Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Morfologia limbii române vechi, Individualitatea limbii române între celelalte limbi 
romanice,Onomastica,Lingvistică generală și aplicată,Poetică eminesciană, 
Probleme teoretice privind limba literară, Toponimie,Interferențe și contacte 
lingvistice,Neologizarea limbii române, Probleme de terminologie ligvistică actuală, 
Strategii persuasive în discursul politic și publicistic, Socioligvistică, Vechi și nou în 
lingvistica românească, Tehnica editării textelor vechi, Sementică, Pragmatică, 
Contribuții românești la românistica și lingvistica generală,Psiholingvistică actuală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
Faculatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada  2000 -2005 

Calificarea / diploma obţinută  Limba si literatura  română – Licențiat în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Introducere în ligvistica generală,Limba latină,Fonetica și fonologia limbii 
române,Literatură română, Folclor literar românesc,Teoria literaturii,Limbă latină, 
Lexicologia limbii române, Literatură română,Limba latină, Morfologia limbii române, 
Dialectologie românească, Literatură română,Literatură comparată,Limba latină, 
Sintaxa limbii române,Istoria limbii române,Gramatică comparată, Istoria limbii 
române literare, Teoria literaturii, Stilistica limbii române, Filosofia 
limbajului,Paleografie românească, Gramatica istorică a limbii române,Cursuri 
opționale de literatură română, Estetică,Pedagogie, Psihologie școlară,Sociologia 
educației,Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică, Metodica predării 
limbii române, Limbă engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași 
Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
 

 

Perioada  1999 

Calificarea / diploma obţinută Operator microcalculatoare IBM PC  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică,Bazele informaticii, Laborator informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de formare profesională Suceava  
Liceul teoretic „Nicu Gane”,Fălticeni,jud. Suceava 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1994 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Profil teoretic , specializarea  Matematică - Fizică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba si literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Limba latină, 
Matematică, Fizică, Informatică,Bazele informaticii, Chimie, Biologie, Geografie, 
Geologie, Istorie, Economie, Educatie fizică, Logică, Psihologie, Filosofie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic „Nicu Gane”,Fălticeni,jud. Suceava 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română  
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză   C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  C
1 

Utilizator 
experimentat 

B 
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, bună capacitate de comunicare 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric 

Competenţe şi aptitudini tehnice Bună cunoaștere a proceselor de control al calitătii ( responsabil comisie metodică/ 
șef catedră limba română 2005-2009; responsabil comisie formare continuă 2008- 
2011),  
Responsabil/ profesor coordonator al  Consiliului elevilor de la Colegiul Tehnic 
“Mihai Băcescu” Fălticeni ; coordonator al Consiliului Județean al elevilor Suceava, 
zona Fălticeni (2011- 2012) 
Profesor MENTOR , FORMATOR  
Participare la diverse conferințe și simpozioane internaționale, naționale, județene 
cu lucrări / articole de specialitate 
Publicații articole de specialitate în reviste ale conferințelor și simpozioanelor 
Grad didactic .I. ( 2 decembrie 2014) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Certificat operator calculator IBM PC 
Utilizator Ael, TIC 1 

Competenţe şi aptitudini artistice Înot, poezie, teatru, muzică 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Starea civilă: căsătorită 

Implicare activități / asociații   Membru în Asociația culturală “Text și discurs religios”, Iași 
Membru voluntar în Asociația umanitară “Marea Familie”, Neamț 
Membru ANPRO Cluj Napoca (Asociația Profesorilor de Limba și Literatura 
Română “Ioana Em Petrescu”) 
Participant la diverse conferințe / simpozioane internaționale/ naționale 

 


