Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Dimitar Eftimov
Braka Stavrevi numar 27. 2300 Kochani (Former Yugoslav Republic of Macedonia), 2300
Kochani (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
072 130 53 18; 00 389 71 627 296;
dmtr_eftimov@yahoo.com
N am
Skype dimitar_eftimov1

PROFILUL PERSONAL

Pentru completarea documentelor necesare de a sustine in public teza de Doctorat.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/02/2012–30/04/2012

Profesor de Limba Engleza
Liceul "Gjoso Vikentiev" din Kochani, Kochani (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
A Preda si a transmite la elevii materialul de Limba Engleza prevazut cu programa educationala
facuta de catre cadrul didactic adica de catre mine, dar de acord cu legile scrise de catre Ministerul de
Educatie.

01/02/2013–10/06/2013

Profesor de Limba Engleza.
Scoala generala din Kochani "Kliment Ohridski", Kochani (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
A Preda si a transmite la elevii materialul de limba engleza facut de catre cadrul didactic adica de
catre mine, dar de acord cu legile scrise de catre Ministerul de Educatie.

06/06/2011–25/10/2011

Ajutor muncitor intro firma de House Moving;
Mijanto 007, Garfield (Statele Unite ale Americii)
A transporta la timp si bineinteles intro stare f buna, bunurile oamenilor care vroeau sa se mute de la o
locatie pana la alta locatie.

01/06/2010–31/08/2010

Ospatar Ajutor.
Restaurantul Sliv din Vinica, Vinica (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei)
A servi pe invitatii.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/09/2007–15/07/2010

Filolog Licentiat de Limba si Literatura Engleza si Limba si Literatura
Portugheza;
Universitatea "Ovidius" Constanta;, Constanta (România)
Tot ce intra in domeniul de Limba si Literatura. Cu alte cuvinte totul care este legat si de partea cu
literatura Americana, Britanica ca si totul care este legata de partea gramaticala.

01/10/2010–15/07/2012

Magistru licentat in Studii Anglo Americane.
Universitatea "Ovidius", Constanta (România)
Totul care este legat de Literatura Americana si Britanica ca si partea gramaticala dar totul prevazut
de o perioada de doi ani.
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01/11/2013–08/12/2016

Dimitar Eftimov

Licentiat Doctorand in Limba Engleza
Universitaea din Craiova, Craiova (România)
Titlul Tezei Doctorale: Receptia Literaturii Americane in Balkanii. Este vorba de o lucrare stiintifica care
in parcursul formarii a cerut si vizita universitatilor din Sofia, Belgrad, Thessaloniki, Constanta si
Bucuresti. O Lucrare care il demonstreaza modul prin care tarile Balkanice cum sint Macedonia,
Romania, Serbia, Bulgaria ca si Grecia au tradus o si au receptat o Literatura Americana.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Vlaha, Aromana;

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

C2

C2

C2

C2

C2

portugheză

C2

C2

C2

C2

C2

română

C2

C2

C2

C2

C2

sârbă

C2

C2

C2

C2

C2

bulgară

C2

C2

C2

C2

C2

macedoneană

C2

C2

C2

C2

C2

A2

A2

A2

A2

A2

turcă

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Ca o persoana sunt un om f prietenos si intotdeauna cu un zambet pe fata mea. Sunt o persoana
care il place sa intalneasca oameni noi care f des provin si de un spatiu cultural diferit de spatiul meu.
Sunt o persoana care cum deja am scris vrea sa faca cunostinte noi ca si sa aiba amigi prin diferite
parti prin Europa si Universul in general. Fara nicio indoeala pot spune ca sunt o persoana f sincera si
onorabila. Vorbesc Engleza fluent si am niste cunostinte particulare cand este vorba de calculatoare.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Comunicare cu oameni de diferite nationalitati utilizand limbi diferite. Ocazii in care am avut posibilitate
sa comunic cu niste oameni care f des apartineau si la un spatiu cultural diferit de al meu erau diferite;
participarea activa la niste evenimente organizate de catre o organizatie de volonteri care si azi
colaboreaza cu volonteri din Polonia, Cehia, Slovakia, Franta, Turcia si alte tari. O organizatie de care
si eu personal o anumita perioada faceam parte si am participat nu numai in desfasurarea activititailor
ci in organizarea activitatilor respective. De cateva ori le am ajutat si ansamblurile folclorice din
Constanta ca si Tulcea care feicare an vin in Macedonia facand o parte dintr un eveniment cultural.
Este vorba de traducere ptc erau cazuri in care pur si simplu au avut nevoie de cineva care stie si
Romana si Macedoneana cu scopul de a le prezenta in fata de autoritatilor locale ect. Experienta care
am obtinut o in perioada in care am lucrat ca ospatar ajutor totusi mi a dat ocazii iarasi sa contactez cu
oamenii din stranaitate ca si perioada in care eram in Statele si in Anglia a avut o infleuenta pozitiva
de mai multe puncte de vedere.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Comunica ca si a dezvolta niste capacitati f utile nu numai pentru viata privata ci si pentru viata
profesionala, ptc oricum toata viata este o scoala si o lupta permanenta de a si gasi rolul ca si locul
potrivit intro societate neaparat influentata de globalizarea care se intampla in fata de noi toti.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei
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Comunicare

Creare de
conţinut
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Rezolvarea de
probleme
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Utilizator
independent

Dimitar Eftimov

Utilizator
experimentat

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Microsoft Word, Power Point, Excel.
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