Curriculum vitae
Europass

InformaŃii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Tătar Corina-Florina
Str. Unirii, nr. 15, Sântandrei, Bihor, România

Telefon(oane)

+40 359 405 902

Fax(uri)

+40 259 408 475

E-mail(uri)
NaŃionalitate(-tăŃi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

+40 729 923 741

corina_criste_78@yahoo.com
Română
12.03.1978
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaŃional
ExperienŃa profesională
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada

Apr-Mai 2015
Formator
Formator în cadrul proiectului Calificarea angajaților - premisă pentru creșterea competitivității
economice în regiunea nord-vest, vest și sud-vest a României, ID 138335, Predarea cursurilor
Aplicarea normelor igienico-sanitare,Comunicarea eficientă cu clienții
Fundația Ruhama/Cariere, Str. Universității nr.4, 410087, Oradea, România
Formare profesională
2012-prezent
Lector universitar doctor
Predarea cursurilor de licență (i.e. Tourist Market Research; Tehnică de ghid turistic; Organization of
Tourist Activities. Tour Guiding Skills Development; International Tourism; Travel Agency; Rural
Tourism; Tourism Geography in Romania; Limba franceză pentru turism; Limba engleză pentru
turism) și masterat (Tourist Destination Branding and Capitalization; International Tourism Trends)
Universitatea din Oradea, Str. Universității, nr.1, 410087, Oradea, România
Învățământ universitar
2006-2012
Asistent universitar doctor
Predarea cursurilor de licență (i.e. Prospectare turistică; Tehnică de ghid turistic; English for
International Tourism) și masterat (Tourist Destination Branding and Capitalization)
Universitatea din Oradea, Str. Universității, nr.1, 410087, Oradea, România
Învățământ universitar
2003-2006

FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate
Perioada
FuncŃia sau postul ocupat
ActivităŃi şi responsabilităŃi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităŃii sau sectorul de activitate

Preparator universitar doctorand
Predarea cursurilor de licență în limba engleză English for International Tourism; și franceză En
Voyage
Universitatea din Oradea, Str. Universității, nr.1, 410087, Oradea, România
Învățământ universitar

2002-2005
Responsabil Relații Internaționale
Responsabil de desfășurarea programului de mobilități Socrates pentru studenții incoming și outgoing
din cadrul DGTAT
Universitatea din Oradea, Str. Universității, nr.1, 410087, Oradea, România
Administrație
2002-2003
Referent
Traducere în/ din lb. eng. și fr. a articolelor din revistele de specialitate ale DGTAT, i.e. Romanian
Review of Political Geography, Analele Universității din Oradea- Seria Geografie
Universitatea din Oradea, Str. Universității, nr.1, 410087, Oradea, România
Publicistică
2001
Traducator
Traducerea din limba engleză în limba romana a cărții Răspunsuri alternative la artrita si reumatism de
Karlish Anne, 152 pp, 2002
Editura Aquila, Str. Lisabonei, nr. 17, Oradea
Traducere

EducaŃie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite

2003-2010
Doctor în Geografie (Distincție: Cum Laudae)
Teza de doctorat: Turism și amenajare turistică în Bazinul Hidrografic Crișul Negru (Distincție Cum
Laudae)
Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale
ISCED nivelul 6

2002-2008
Diplomă de licență în Geografia Turismului
Lucrare de licență: Potențialul turistic în Munții Crișurilor

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, geografie și Relații Internaționale, Departamentul de
/ furnizorului de formare Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului, România
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută

ISCED nivelul 6

2001-2003
Diplomă de Master în Studii Euroregionale

Disciplinele principale studiate / Lucrare de disertație: Turism rural și agroturism în România – Mijloace Alternative de Venit Finanțate
competenŃe profesionale dobândite prin SAPARD

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ Catedra Jean Monnet de Studii Euroregionale, Facultatea de Istorie-Geografie, Universitatea din
/ furnizorului de formare Oradea, Oradea, România.
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională
Perioada
Calificarea / diploma obŃinută
Disciplinele principale studiate /
competenŃe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naŃională sau
internaŃională

ISCED nivelul 6

1997-2001
Diplomă de licență în Limba și Literatura Engleză și Limba și Literatura Franceză
Lucrare de licență: Counterculture in Contemporary Britain
Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere, Specializarea Limba engleză și franceză, România
ISCED nivelul 6

Aptitudini şi competenŃe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
ÎnŃelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaŃie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C2
C2
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Limba franceză

C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C1
C1
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Limba germană

A1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
A2
A1
A1
A1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Limba italiană

A1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
A1
A2
A1
A1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

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

CompetenŃe şi abilităŃi sociale

Spirit de echipă. ExperienŃă în munca în echipă în proiecte de cercetare naționale și internaționale.
Totodată am publicat o serie de articole şi studii în colaborare cu cercetători din Ńară şi străinătate.

CompetenŃe şi aptitudiniExperienŃă în management de proiect: Am coordonat și finalizat cu succes grantul de cercetare TD-4,
organizatoriceTurism și Amenajare Turistică în Bazinul Hidrografic Crișul Negru, 33,089 RON, desfășurat în 2008/2009
și grantul de mobilități pentru formare vocațională RO/2005/PL95080/S,Specializarea studentilor in
domeniul turismului printr-un consortiu transnational la granita de Est a Uniunii Europene in vederea
formarii profesionale de specialitate, 52,000 euro, propus ca model de bune practici de AN LLP. Sunt de
asemenea membră alte granturi de cercetare desfășurate de colectivul DGTAT.

CompetenŃe şi aptitudini organizatorice În perioada 2002-2005 am fost responsabil al programului
Socrates/Erasmus privind mobilitatea studenților incoming și outgoing de la Dep. de Geogr., Turism și
Am. Terit., informând și asigurând documentația necesară studenților pentru obținea vizei și a cazării
în cămine studențești din strainatate. În această perioadă am menținut contactul cu peste 30 de
universități partenere din UE realizând și am extins colaborarea în cadrul rețelei formate. De
asemenea am fost membră în diferite comitete organizatorice al unor conferințe internaționale și a
unor comisii de evaluare, precum și în comisii de licență și masterat.
Burse de cercetare:
• bursă postdoctorală la Universitatea din Debrecen finanțată de Institutul Balassi (HU)(oct
2012-martie 2013), funantat de Hungarian Scholarship Board
• grant de cercetare post-universitară (Regional Development and the Role of Tourism in the
EU Member States and the CEE Countries-Comparitive Analysis Romania-Germany) finanțat
de Guvernul României și desfășurat la International School of Management, Dortmund,
Germania (februarie 22 -aprilie 14 2005)
• stagiu de formare profesională la Universite Libre de Bruxelles (BE) în cadrul proiectului de
mobilități RO/2004/93221/S, finanțat prin programul Leonardo da Vinci (17.04-15.06.2005)
• stagiu de instruire ”Géstion touristique: L’application des 3S ”, la Département de
Géographie, Université d’Ottawa, Canada, finanțat prin proiectul ACDI (12-25.07.2004)
•
•
•
•
•
•

Predarea cursurilor de specialitate din domeniul turismului pentru vorbitori de limba română
și engleză pentru cursanții de la studii universitare de licență și masterat
Experiență în domeniul didactic de 11 ani (cf. certificatului de absolvire a cursului pentru
pregătirea personalului didactic 2001)
Diplomă de ghid de turism național (abilitatea de a oferi asistență turistică turiștilor români și
străini pe teritoriul României), Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului,
România, 2003
Atestat de limba germană, nivel avansat, eliberat de Universitatea din Dortmund, Germania,
2005
Autorizație de interpret/traducător pentru limbile Engleză/Franceză, eliberată în 2002 de
Ministerul Justiției, Direcția Publicitate Mobiliară, Imobiliară și Notari Publici (competențe de
a efectua traduceri pentru instanțe judecătorești, birourile notarilor publici, avocați)
Atestat pe tema Știința și practica traducerii literare (domeniul franco-român), Universitatea
din Pitești (RO) - Universitatea Jean Moulin din Lyon (FR), 2001, Pitești, România

CompetenŃe şi aptitudini tehnice

•

Traducere specializată, interpretare simultană în/din limba engleză și franceză; organizarea
unui tur ghidat specializat

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

•

WORD, EXCEL în realizarea lucrărilor de licență, disertație, de doctorat, a cursurilor
electronice realizate pentru studenți
PowerPoint pentru realizarea materialelor prezentate oral la diferite conferințe, cursuri, etc.
GIS în realizarea hărților tematice în cadrul proiectului de cercetare TD-4 (nivel mediu)
SPSS pentru interpretarea statistică a unor indicatori turistici pentru studiile de cercetare
publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale (nivel mediu)
Office Publisher la cursurile (Tourism Destination Branding and Capitalization) de la
programul de master Tourist Management and Planning, Universitatea din Oradea,
Romania (nivel mediu)

•
•
•
•

Alte competenŃe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Recenzor la revista internațională GeoJournal of Tourism and Geosites
Recenzor la revista internațională Service Management
Editor asistent la revista internațională GeoJournal of Tourism and Geosites
B2, 1996
Lect.univ.dr.Tătar Corina-Florina

Oradea, 10.09.2015

