
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tolomei Ana Maria 

Adresă(e) Ploieşti, Prahova, România 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) persanam@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

  
  

          Experienţa profesională  
  

Perioada   Martie 2004-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
 

       Activităţi şi responsabilităţi principale   Curs de Istoria Literaturii Franceze – secolul al XVIII-lea  
Seminarii de Istoria Literaturii Franceze – Ev Mediu, Renaştere şi secolul al XVIII-lea în cadrul 
Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Catedra de Filologie; Curs de studii culturale britanice; 
 
Cursuri practice de limba franceză şi engleză – dezvoltarea abilităţilor de comunicare scrisă şi vorbită 
într-o limbă străină, gramatică în context, traduceri și vocabular din domenii variate precum și 
redactarea de texte academice în vederea elaborării lucrărilor de licenţă;  
 
Lectorate de limbă engleză şi franceză la facultăţile cu profil economic şi tehnic în cadrul Universităţii 
„Petrol-Gaze” din Ploieşti cu dezvoltarea abilităţilor de scriere, vorbire, citire și ascultare în cadrul 
simulărilor de situaţii reale cu care se vor confrunta studenţii la la locul de muncă; 
Accesarea platformei online a Universităţii „Petrol-Gaze” din Ploiești în cadrul programelor de studii la 
distanţă și cu frecvenţă redusă în vederea activităţilor de predare / învăţare a limbii engleze pentru 
afaceri. 
  

 Activitatea de cercetare vizează domenii variate cu caracter inter și trans-disciplinar care se referă la   
corporalitate, relaţii de putere și contaminare socială care pornesc de la exemple din domeniul    
medical și se extind în sfera literară, socială, a antropologiei culturale și a filosofiei politice sau morale. 
Domeniile de cercetare aparţin sferei studiilor literare și culturale. 
Participarea la programe Erasmus -Staff Mobility+: 
    Noiembrie 2015 – Erasmus Teaching Mobility la Universitatea Pamukkale, Denizli, Turcia;    
    Septembrie 2019 – Erasmus Training Mobility la Universitatea St Cyril and St. Methodius din Veliko  
    Tarnovo,Bulgaria 

 În 2010 și din 2019 până în prezent -Secretar în Comisia de Licenţă la Specializarea: Limbă și    
  Literatură Engleză- Limbă și Literatură Franceză  

 Membru în Comisia Electorală la alegerile din 2016 pentru structurile și funcţiile de conducere din  
  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 

 Activităţi de traducere a raportului de autoevaluare din 2019 al Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești și 
  de interpretariat în cadrul manifestarilor internaţionale dedicate Zilei Europei din 2016.  
Din 2009 - membru în The European Society for the Study of English. 
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Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiesti 

 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

                         Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Educaţie şi formare 

Februarie 2001 – martie 2004 

Preparator universitar 

  Seminarii de Istoria Literaturii Franceze – Ev Mediu, Renaştere şi secolul al XVIII-lea în cadrul   

  Facultății de Litere şi  Ştiințe, Catedra de Filologie, cursuri practice de limba franceză şi engleză –   

  dezvoltarea abilităților de comunicare scrisă şi vorbită într-o limbă străină, lectorate de limbă engleză 

  şi franceză la facultățile cu profil economic şi tehnic din cadrul Universității „Petrol-Gaze” din Ploieşti. 

 

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti 
 
Educaţie 
 
 
 
 

 
  

    Perioada   Din septembrie 2013 -  Doctor în filologie, Universitatea din Bucureşti cu lucrarea: Corporeality,  
  Power Relations and Contamination in Eighteenth-Century British Culture 

    

   Calificarea / diploma obţinută Doctor in filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie, Studii Literare şi Culturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 Perioada 
 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Nivelul în clasificarea naţională sau         
internaţională 

 
 
 
2001 – 2002 
 

  Master 
 
  Studii Culturale Britanice 
 
   
  Universitatea din Bucureşti 
 
 
  MA 
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Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau         
internaţională 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau         
internaţională 

 
 

Aptitudini şi competenţe personale 

1996 -2000 

Licenţă 

Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Franceză 

 

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti 
 
  BA 

 
 
1992 – 1996 
 

 Bacalaureat 
 

 Limbi Străine 
 Liceul I.L.Caragiale, Ploieşti 
 
 
 
 
 
  Dorinţa de perfecţionare și de autodepășire atât din punct de vedere didactic cât și al activităţilor de  
  Cercetare știinţifică. 
  Abilitatea de a coopera și de a lucra individual sau în echpă pentru binele comun al instituţiei. 
  Realizarea cu promptitudine și acurateţe a sarcinilor din fișa postului. 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C1 Engleza 

Limba  C2 Franceza C2 Franceza C2 Franceza C2 Franceza C1 Franceza 

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

  

  
  

  
  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer 

  

  
  

  
  

Permis(e) de conducere Categoria B  
  

  
Semnatura:  

  

 


