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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciudin Oxana 

Adresă(e) R. Moldova, r. Cahul, s. Pașcani 

Telefon(oane)  Mobil: 067147173 

Fax(uri)  

E-mail(uri) oxanaciudin80@mail.ru 
  

Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă 
  

Data naşterii 09-12-1980 
  

Sex Fem. 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu”din Cahul 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

                                              

                                               Perioada 

Mai 2014 - 2019 

Lector  universitar la Catedra de Drept 

 

2007 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar la Catedra de Drept 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu ” din Cahul, 3901 MDA, or. Cahul, Piaţa Independenţei 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

                 Numele şi adresa angajatorului 

Învăţămînt 
2006-2007 
Secretar 
CPR Basarabeasca 

  

Educaţie şi formare 
         
 
                                                    Perioada 
                     Calificarea/ diploma obtinută 
                     Disciplinile principale studiate 
     Numele și tipul institutiei de invatamint/ 
                                Furnizorul de fformare 
 
                                                   Perioada 
                    Calificarea/ diploma obținuta 
                  Disciplinile principale studiate/ 
            Competente profesionale obtinute 
    Numele si tipul institutiei de invatamint/ 
                                Furnizorul de formare 

 
 
 

 
 

   
   02.01.2021- 22.01.21 

Cursuri de formare continua la specialitatea Drept, Certificat 
Didactica Dreptului, Psihologie, Drept civil și Dreptul familiei și TIC în Educație 
 
Institutul de Formare Continuă, Chișinau, R. Moldova 

    
   2017-2021 

Licenta în limba și literatura engleza și franceză, Diplomă de licență 
Didactica limbii engleze, didactica limbii franceze, istoria literaturii britanice și americane, 
hermeneutica textului, Filosofia educatiei, etc 
 
Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu ” din Cahul, 3901 MDA, or. Cahul, Piaţa Independenţei 1 
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                                                  Perioada 2014-2016 

Calificarea / diploma obţinută Master în Drept, specializarea Dreptul Afacerilor, Master în Drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proedura insolvabilitații, Dreptul concurentei și a consumatorului, Dreptul European al afacerilor, etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu ” din Cahul, 3901 MDA, or. Cahul, Piaţa Independenţei 1 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2011-2012 

Calificarea / diploma obţinută Modul psiho – pedagogic , Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Pedagogia 
- Psihologia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu ” din Cahul 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2000 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în ştiinţe juridice / Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Drept Constituţional 
- Drept  Civil 
- Drept Penal 
- Drept Comercial 
- Drept interna’ional public 
- Dreptul muncii 
- Dreptul familiei,etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea  „A.I.Cuza” din Iași Facultatea de Drept 
Profil: Ştiinţe Juridice 
Specialitatea: Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  
Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Rusă, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă   C2  C1  C2  C2  B1 

Limba engleza   C2  C1  C2  C2  C2 

Limba franceza   C2  C1  B1   B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare în cadrul grupului de lucru (cadre didactice, studenţi), lucrul în echipă, 
capacitate de relaţionare, spirit de responsabilitate, dobîndite de-a lungul activităţii profesionale, prin 
participare le seminarii de instruire, conferinţe 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi în planificarea activităţii, spirit de iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi în aplicarea 
şi respectarea regulilor, capacitate de gestionare corectă a timpului de realizare a unei sarcini. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare calculator 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi de procesare a datelor pe calculator de nivel mediu (Microsoft-Office, Internet- Explorer) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Punctualitate, conştinciozitate, discreţie, autoperfecţionare, perseverenţă, etc 
  

Permis(e) de conducere  
  

Informaţii suplimentare  

Publicaţii 1. „Greva – ca modalitate de soluționare a conflictelor colective de munca”, Conferinţa 
Ştiinţifică de totalizare  a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, volumul I, 12-13 mai 
2011, Cahul – 2008, pag. 278-285. 

 

2. „Adopția in RM – modalitate de realizare a interesului copilului de a fi crescut și educat in 

familie”. Conferinţa Ştiinţifică de totalizare  a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, 

volumul I , Cahul – 2012, pag. 301-309; 

 

Anexe  

 
 


