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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lungu Polina 

Adresă(e) R. Moldova, or. Cahul 

Telefon(oane) 079016316   

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă 

  

Experienţa profesională  

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 

2019- metodist activitate de cercetare și politici editoriale  (Secţia „Ştiinţa”); 
2017-2018 – secretar prelucrare texte computer;  
septembrie 2015-prezent – lector universitar la Departamentul de Istorie și 
Teoria Educației; 
2009-2015 – operator lucrări cu programa „Redactor” (Secţia „Ştiinţa”);  
2007- 2017 – laborant (subdiviziunea prorectori). 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndeplinirea în întregime a obligaţiilor prevăzute în fişa postului, în vederea 
bunei realizări a sarcinilor de serviciu în  cadrul sectorului de activitate în 
strictă conformitate cu Regulamentul de ordine internă a instituţiei. 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „В. P. Hasdeu” din Cahul, Piaţa Independenţei, nr. 1, 
Cahul, MD-3901 

  

Perioada 1997-2004 

Funcţia sau postul ocupat învăţător al claselor primare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndeplinirea în întregime a obligaţiilor prevăzute în fişa postului, în vederea 
bunei realizări a sarcinilor de serviciu în cadrul sectorului de activitate în 
strictă conformitate cu Regulamentul de ordine internă a instituţiei. 
 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala primară nr. 1 „Vasile Alecsandri” din oraşul Cahul  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2014-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Studii de doctorat, ciclul III, domeniul Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, 
Sociale şi Politice 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
 

învăţământ superior 
 

  

Perioada 2012-2014 

Calificarea / diploma obţinută Studii superioare de masterat, ciclul II specialitatea:  
Dreptul european al afacerilor 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, 
Sociale şi Politice 
 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
 

învăţământ superior 
 
 

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de master în Ştiinţe umanistice  
Specializarea Istorie: Studii Est-Europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat „В. P. Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Filologie şi 
Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
 

învăţământ superior 

Perioada 2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Titlul de Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei 
Domeniul general de studii Ştiinţe ale educaţiei 
Domeniul de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei  
Specialitatea Pedagogie în învăţământul primar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Stat „В. P. Hasdeu” din Cahul, Facultatea de Filologie şi  
Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
 

învăţământ superior 

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută Profilul Pedagogia învăţământului primar 
Specialitatea Învăţământ primar  
Calificarea Învăţător al claselor primare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul de Pedagogie şi Arte, oraşul Cahul 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
 

Studii superioare de scurtă durată 

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    A1  A1  A1  A1  A1 

Limba rusă   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Informaţii suplimentare Participări cu prezentare de comunicări științifice la conferințe naționale și 
internaționale 

  

 


