Informație personală
Numele și prenumele
Adresa
Mobil
E-mail
Data nașterii

Cristian Cerneanu
Rotterdam, Graaf Balderikstraat 18, Olanda
+31633432041
cristian.cerneanu@gmail.com
19.01.1993

Educația
septembrie 2012 – prezent
septembrie 2007 – mai 2012

BSc International Business Administration
Școala de Management din Rotterdam, Erasmus University

Media pentru primul an 8.49

Studii generale
Liceul teoretic “Orizont”

Media pentru anii de liceu 9.78

septembrie 2003 – mai 2009 Actorie și Teatru
Școala de arte “Valeriu Poleakov”

Media de finalizare 10

Activități de dezvoltare
personală
Decembrie 2013 – Mai 2014

Domeniul de pregătire:
Numele programului:
Organizația:

Studii interdisciplinare aprofundate
Erasmus Honors Programme
Universitatea Erasmus, Olanda

septembrie 2012 – prezent

Domeniul de pregătire:
Organizația:

Dezbateri și vorbitul în public
Erasmus Debating Society, Olanda

noiembrie 2011 – iulie 2012

Domeniul de pregătire:
Numele proiectului:
Organizația:

Dezbateri, vorbitul în public și studii politice
English Debate Club
Centrul de Resurse Americane, Moldova

martie 2011, aprilie 2012

Domeniul de pregătire:
Numele proiectului:
Organizația:

Leadership și organizarea proiectelor
UpGreat (2011), UpGreat Leadership Edition (2012)
AIESEC, Moldova

februarie – martie 2011

Domeniul de pregătire:
Numele proiectului:
Organizația:

Management și pregătire de proiecte
Village for Future Project Managers 2011
Consiliile Americane, Moldova

februarie – martie 2010

Domeniul de pregătire:
Numele proiectului:
Organizația:

Dezvoltarea sensibilității culturale și abilităților ambasadoriale
Globalize Moldova
AIESEC, Moldova

Limbi cunoscute
Limba maternă
Alte limbi

Româna
Engleza (fluent, TOEFL® scorul 106),

Rusa (fluent),

Turca (nivel de bază)

Experiență de lucru și
voluntariat
decembrie 2013 – aprilie 2014

Asistent Universitar
Microeconomie, Rotterdam School of Management
• Urmează să predau seminare studenților din primul an
• Urmează să pregătesc materiale necesare pentru predarea seminarelor
• Urmează să organizez și să moderez simulări de piață în cadrul seminarelor

noiembrie 2013 – august 2014

Membru al Consiliului Studenților Internaționali 2013-2014
Oficiul internațional al Universității Erasmus
• Am discutat noi posibilități de a îmbunătăți condițiile și de a genera noi oportunități pentru studenții de la
universitate.

septembrie 2013 - decembrie 2013

Asistent Universitar
Skills1: IT, Rotterdam School of Management
• Am predat seminare studenților din primul an
• Am pregătit materiale necesare pentru predarea seminarelor
• Am evaluat performanța studenților și am acordat note în dependență de aceasta

noiembrie 2012 - prezent

aprilie 2010, aprilie 2011, aprilie 2012

martie - noiembrie 2011

martie - aprilie 2011

ianuarie 2011

Reprezentant al studenților
Student Representation, Rotterdam School of Management
• Am adunat păreri și sugestii ale colegilor despre cursurile care le-am urmat
• Am discutat posibile moduri de a îmbunătăți cursurile cu coordonatorii de curs
• Am scris rapoarte despre acesta pentru a fi evaluate de coordonatorii facultății
Membru al comisiilor organizatorice și științifice (și coordonator în 2012)
Concursul Regional organizat de LT Orizont
• Împreună cu ceilalți membri ai comisiilor am pregătit problemele și soluțiile problemelor
• Am promovat concursul pentru a acumula un număr cît mai mare de participanți
• In 2012 ca coordonator al comitetului științific am distribuit sarcinile celorlați membri și am fost răspunzător
decurgerea concursului
Membru al departamentului de Resurse Umane
MediaPoint
• Am organizat evenimente sociale și team building-uri pentru întreaga organizație
• Am mediat problemele din interiorul celorlalte departamente
Membru al comisiilor organizatorice și științifice
Concursul de programare Team Code
• Am pregătit problemele și programele de testare
• Am efectuat toate operațiunile necesare pentru desfășurarea concursului
Moderator
Școala Viitorilor Olimpici
• Am ținut lecturi pentru studenții participanți la proiect

Rezultate la competiții
Recunoaștere Internațională

Recunoaștere Națională

2012: Medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Matematică, Argentina;
2012: Medalie de Bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică, Turcia;
2012: Medalie de Argint la concursul internațional ”Vladimir Andrunachievici”, Moldova;
2012: Locul I și Premiul Mare la Olimpiada Republicană la Economie, Moldova;
2012: Locul I la Olimpiada Republicană la Informatică, Moldova;
2012: Locul III la Olimpiada Republicană la Matematică, Moldova;
Sunt și alte rezultate la olimpiade naționale și internaționale de valori asemănătoare, dar care au avut loc mai
devreme.

