Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

NUBER DENISA-ROXANA

Adresă

Bld. Iuliu Maniu 53A, bloc 18P, scara 1, sector 6, București

Telefon

0741584780

E-mail

denisa.nuber@yahoo.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

24.01.1995

Sex

Experiență profesională

Feminin

Perioada

Octombrie 2016-Prezent
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
(UEFISCDI)
-expert evaluare știri în cadrul proiectului SIPOCA 27
-monitorizarea presei de specialitate, curățare text, sumarizarea unor articole complexe în limba
engleză

Perioada

Martie 2015- Mai 2015
Stagiu de practică la Parlamentul României, Camera Deputaților, Comisia pentru Cultură
-Participarea la ședințe de comisie și ședințe de plen
-Redactarea de interpelări, scurte articole
-monitorizarea presei interne
-gestionarea paginilor sociale

Perioada Decembrie 2014- Februarie 2015
Stagiu de practică la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)
-monitorizarea unor proiecte regionale
-realizarea de articole simple de promovore în mediul online
-sumarizarea unor evenimente defășurate
Perioada Aprilie 2014-Iunie 2014
Stagiu de practică la Parlamentul României, Camera Deputaților
-Participarea la ședințe de comisie și ședințe de plen
-Redactarea de interpelări, scurte articole
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Educaţie şi formare

Perioada Octombrie 2018- prezent
Numele și tipul insituției de învățământ Doctorat in Stiinte Politice, Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea din Bucuresti
Perioada Octombrie 2018- prezent
Numele și tipul insituției de învățământ Programul de Master Drept International Public, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucuresti
Perioada Octombrie 2016-Iunie 2018
Numele și tipul insituției de învățământ Programul de Master Relații Internaționale, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București
Perioada Octombrie 2013- Iunie 2018
Numele și tipul instituției de învățământ Program de studii psihopedagogice, nivelul 1 și nivelul 2 în cadrul Facultății de Psihologie și Științele
Educației, Departamentul de formare a Profesorilor, Universitatea din București
Perioada Octombrie 2013 – iunie 2016
Diploma obținută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate Sistem politic românesc, european și internațional, Comunicare Politică, Marketing și economie
politică, Dreptul UE
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Programul de licenţă Ştiinţe politice, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din București
2009 – 2013
Diplomă de bacalaureat
Filologie-Engleză
Colegiul Național „Gheorghe Roşca Codreanu”, Bârlad

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Sociabilă, comunicativă, punctuală, organizată
Lucrez foarte bine în echipă, abilitate dobândită în urma experienței profesionale din cadrul
UEFISCDI.
Mă adaptez ușor în orice mediu de lucru și interacționez bine cu persoane din toate categoriile de
vârstă, educație sau pregătire profesională datorită experienței dobândite în cadrul Asociaţiei UN
Youth Romania, dar și prin intermediul stagiilor de practică pe care le-am urmat în diferite instituții,
precum Camera Deputaților și cabinete parlamentare, dar și prin programe adresate tinerilor de tipul
Erasmus+. Cursurile de psihopedagogie urmate timp de trei ani m-au ajutat în dezvoltarea personală
și am dobândit abilități sociale care mă ajută atât să pot transmite un mesaj clar și concis, cât și să pot
convinge persoanele din jurul meu.

Competenţe şi aptitudini Leadership, comunic și lucrez eficient în echipă. Sunt o persoană punctuală și dedicată domeniului în care lucrez
organizatorice
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™. Cunoștințe în Digital Marketing, certificate în
urma finalizării unui training Google.

Alte competenţe şi aptitudini Lucrul în echipă, capacitate argumentativă foarte bună, dobândită în urma participării în mai multe

cluburi de dezbatere și lectură în mai multe limbi. M-am implicat în mai multe proiecte realizate pe
echipe pe durata studiilor de licență.
Capacitate de argumentare și convingere, dobândită prin participarea la mai multe dezbateri pe
diferite teme de interes (voluntariat, mass-media si politic, implicarea tinerilor). De asemenea am
participat si la proiecte Erasmus + în Irlanda şi Bulgaria, în cadrul cărora am colaborat cu mulți tineri
din diferite medii și mi-am consolidat cunoștințele de limbă engleză.

Permis de conducere

NU

Informaţii suplimentare
Conferințe
Proiecte
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IASIMUN 2010; GLOW 2011; BISMUN 2014; The ABC of Diplomacy 2015; BISMUN 2015; Idei cu
impact 2014, 2015,2017; “Pace, putere și securitate globală”, “Conflicte regionale și internaționale”
Participarea la proiecte Erasmus+ de tipul youth exchange şi training course, cooperarea cu asociaţii
de tineri din diferite ţări europene, precum UK, Irlanda şi Bulgaria.
Participarea la un curs de formare Around the world embassies tour și la diverse training-uri de
comunicare și dezvoltare personală.
Participarea la Forumul Național al Studenților la Științe Politice și Relații Internaționale 2015, 2016.

