
  

                                           

                                            

Curriculum vitae  

                                  

  

          INFORMAŢII    

PERSONALE   

 

Nume Andrea KRISTON 

Adresă  

Telefon  

E-mail  

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

 

*Perioada ( 2016 

februarie - prezent) 

*Numele şi adresa 

angajatorului 

*Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

*Funcţia sau postul 

ocupat 

*Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

Asistent universitar 

 

Universitatea Politehnica Timisoara, Departamentul de Stiintele 

Comunicarii, 

Timisoara, str. Traian Lalescu 2a 

Învățământ 

 

Asistent universitar 

 Cursuri și seminarii în cadrul departamentului, dar și în cadrul 

unor facultăți din UPT, precum MEC, ETC, MPT, AC, ARH 

(limbile engleză și franceză) 

 Traducere economica R-E-R 

 Traducere generala A-C-F 

 Cursuri la distanță pentru studenții CRP ID 

 Plata cu ora (2015-prezent)  

 Membru în comitetul de organizare al conferinței științifice 

Professional Communication and Translation Studies 

 Evaluator în cadrul competiției liceene Olimpiadele Comunicării 

 Coordonare lucrări de licență în co-tutelă cu prof.dr. Daniel 

Dejica 

 



 Membru în cadrul grantului instituțional Proiect de Cercetare, 

Dezvoltare pentru tinerii cercetători-PCD-TC-Competiția 2017, 

cu titlul Dicționar explicativ poliglot de termeni din domeniul 

educației (română, engleză, germană, franceză), cu termen de 

finalizare 31.12.2018 

 Traducerea de documente pentru UPT 

 Interpretare pentru UPT 

 Decan de an II TI, și implicit participarea și implicarea alături de 

studenți în rezolvarea problemelor 

 Participarea alături de studenți la Zilele Carierei  

 Articole de cercetare in volume ale unor reviste importante 

 

*Perioada ( 2003 - 

prezent) 

Lector universitar in cadrul Departamentului de Discipline Transversale/ 

Facultatea de Limbi Moderne Aplicate  

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Limbi 

Moderne Aplicate, Str. Lascăr Catargiu 4 - 6, Timişoara  

*Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „TIBISCUS” din Timisoara, strada Lascar Catargiu  

4-6. 

Învăţământ 

 

*Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învățământ  lector universitar 

*Funcţia sau postul 

ocupat 

 

*Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector universitar  

 

 

Activitate didactică în cadrul Departamentului de Discipline 

Transversale/ Facultății de Limbi Moderne Aplicate 

cursuri și seminarii: 

Limba engleză – curs general 

Limba engleza aplicată la domeniul economic 

Limba engleza aplicată in psihologie 

Limba engleză aplicată la jurnalism 

Cultura şi civilizaţie 

Cursuri de limba engleză pentru masterat (domeniul economic) 

Pregătirea studenţilor în vederea susţinerii lucrărilor de licenţă şi a 

disertaţiilor de masterat.  

17 articole publicate 

  

Activitate didactică în cadrul Colectivului/Facultăţii de Limbi 

Moderne Aplicate : cursuri: 

- Limba engleză – curs general 

- Limba engleză aplicată la domeniul economic 

- Limba engleză aplicata la jurnalism 

- Cultura şi civilizaţie 

- Limba engleza aplicata la psihologie 

Pregătirea studenţilor în vederea susţinerii lucrărilor de 

licenţă şi a disertaţiilor de masterat.  

X articole publicate 

  

*Perioada (2000 - 

2003) 

 

Asistent universitar în cadrul Facultății de Limbi Moderne Aplicate 

*Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Limbi 

Moderne Aplicate, Str. Lascăr Catargiu 4 - 6, Timişoara 

 

*Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

Învăţământ 

 

*Funcţia sau postul 

ocupat 

 

Asistent universitar  

*Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 

Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne Aplicate: 

sustinerea a numeroase cursuri practice de limba engleză studentilor, 

respectiv seminarii la unele cursuri. 



 

 

*Perioada ( 1998 - 

2000)                  

*Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 

*Funcţia sau postul 

ocupat 

 

*Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

2 lucrări publicate 

 

Preparator universitar în cadrul Facultății de Științe Economice 

 

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Științe 

Economice, Str. Lascăr Catargiu 4 - 6, Timişoara 

 

Învățământ 

 

 

Preparator universitar 

 

 

Activitate didactica in cadrul Facultatii de Stiinte Economice: 

Sustinerea unor cursuri practice de limba franceza studentilor, in paralel 

cu publicarea unor articole de specialitate. 

 

EDUCAȚIE ȘI 

FORMARE 

 

  

*Perioada 

Diploma obţinută 

Competenţe 

profesionale  

dobândite 

Numele furnizorului 

de formare 

 

Perioada          

Diploma obţinută 

Competenţe 

profesionale  

dobândite 

Numele furnizorului 

de formare 

 

Perioada 

Tipul 

calificării/diploma 

obţinută 

Disciplinele principale 

studiate  

2014 

Formator 

Curs de perfectionare pentru ocupatia formator (84 de ore) 

 

S.C. Top Media SRL, Resita 

 

 

 

2014 

Operator procesare text si imagine 

Curs de perfectionare pentru ocupatia Operator procesare text si 

imagine, 120 de ore 

Universitatea Tibiscus din Timisoara 

 

 

 

2000-2009 

Titlul de DOCTOR IN FILOLOGIE (2009) 

 

Doctorat în literatura engleză/ Filologie 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ 

 

                     Perioada   

Tipul 

calificării/diploma 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi 

Istorie 

 

 

2000 

Traducător/ interpret autorizat de limbile franceză și engleză 

 



Numele şi tipul 

instituţiei 

 

Ministerul Justiției, România, autorizație nr 3413/27.06.2000 

*Perioada 

Tipul 

calificării/diploma  

Disciplinele principale 

studiate  

1997-1998 

Absolvent STUDII APROFUNDATE 

 

Studii aprofundate de limba si literatura franceza 

 

*Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere,  

Filosofie şi Istorie  

 

                         

Perioada 

Tipul 

calificării/diploma 

obţinută   

Disciplinele principale 

studiate 

 

1992-1997 

DIPLOMĂ DE LICENŢIAT ÎN FILOLOGIE 

 

Filologie, Specializarea A – Limba şi Literatura Franceza 

                                       B – Limba şi Literatura Engleza 

*Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/organizaţie 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, 

Filosofie şi Istorie  

 

  

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

 

Limba maternă 

 

Limba română 

 

Limbi străine 

cunoscute 

 

 

 

Engleza (citit C2, scris C2, vorbit C1) 

Franceza(citit C1, scris C1, vorbit C1) 

Maghiara(citit C2, scris C2, vorbit C1) 

Italiana (citit B1, scris B1, vorbit B1) 

 

Aptitudini şi 

competenţe  

sociale 

 

 

 
 

Aptitudini şi 

competenţe  tehnice 

 

Utilizare calculator 

Permis de conducere categoria B 

 


