Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

Guzun Doina

Adresă 27 bis, Rue Paul Vaillant Couturier, Levallois, Paris, France
Telefon +33650430371
E-mail doina.guzun@gmail.com
Naţionalitate

Română

Data naşterii

10.02.1987

Sex

Fem

Educaţie şi formare
Perioada 2013-prezent
Calificarea / diploma obţinută Studii Doctorale în Sociologie, Migrație și Relații Interetnice (bursieră a statului francez)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ecole doctorale « Economies, Espaces, Sociétés, Civilisations : Pensée politique, critique et pratiques
sociales », Université Paris Diderot - Paris 7, Unité de recherches "Migrations et société" – URMIS,
Paris, France
Perioada 2012-2013
Calificarea / diploma obţinută Master 2, Geopolitică – conflicte teritoriale și rivalități între puteri (Master recherche)
Institut Francais de Geopolitique, Sciences Politiques, Paris, France
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
2011-2012
Perioada Master 1, Științe Politice
Calificarea / diploma obţinută Université Pantheon- Sorbonne, Paris I, France
Numele şi tipul instituţiei de
2009-2011
învăţământ
Master Marketing Politic şi Comunicare
Perioada Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi – Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Calificarea / diploma obţinută
2006-2009
Numele şi tipul instituţiei de
Licență, Științe Politice
învăţământ
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi – Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Perioada
Calificarea / diploma obţinută 2007-2008
Exchange student
Numele şi tipul instituţiei de
Atlantic Cape Community College, Atlantic City, New Jersey, SUA
învăţământ
Perioada 2002-2006
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat (Şef de promoţie 2006), Matematică-informatică
Liceul C.F.R. „Cuza-Vodă”, Iaşi, România
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută Președinte al Asociației studenților moldoveni aflați la studii in Franța, „Jeunes Moldaves en France”
Numele şi tipul instituţiei de
Coordonator proiect „Gala Studenților Originari din Republica Moldova - EXCELENȚĂ ACADEMICĂ
învăţământ
PENTRU MOLDOVA”

Experiență profesională

Stagier – analist – conselier în cadrul delegației Honduras – UNESCO, Paris, Franța

2012 – prezent
2013- prezent

Co-trainer EVS, International Synergy Group

Septembrie 2011 – ianuarie 2012
2007 – prezent

Aptitudini și competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute

Engleză – fluent TOEFL iBT 100
Franceză – fluent DALF C1
Rusă – fluent
Spaniolă - debutant

Competenţe şi abilităţi sociale,
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere

Spirit de echipă şi abilităţi de comunicare: am experienţa muncii în echipă încă din gimnaziu, când am
participat la activităţile organizaţiei de scouţi şi a clubului de dezbateri (Karl Popper) local, Bălți,
Republica Moldova.
Proiectele practice și de cercetare Leonardo da Vinci şi Comenius derulate în cadrul liceului la care
am participat, mi-au oferit posibilitatea de a învăţa arta comunicării, a criticii obiective şi a coordonării
activităţilor unor proiecte de talie europeană. Sunt participantă și premiantă la olimpiade județene
(Iași) și naționale (România). Am deținut funcția de redactor-șef al ziarului Liceului, „Flacăra”, fiind
participantă și premiantă a mai multor centre de excelență de limba română, biologie, istorie și fizică.
În timpul facultăţii în România am activat în cadrul ONG-ului OTERM Iaşi (Organizaţia Tinerilor Etnici
Români din Moldova), fiind coordonatorul mai multor proiecte, precum Forumul Voluntarilor din
Republica Moldova şi România, de unde am preluat capacitatea de a organiza evenimente sociale,
culturale adresate în special studenţilor. În perioada 2008-2009 am făcut parte din Senatul
Universității A.I.Cuza, Iași
Experienţa şi lucrul în echipa Synergy EVS, au contribuit la dezvoltarea încrederii în sine, a controlului
asupra emoţiilor, a setării propriilor priorităţi. Devenind co-trainer, lucrul şi interacţiunea cu tinerii
reprezintă una dintre opţiunile de bază ale activităţilor personale.
Sunt participant al mai multor şcoli de vară şi training-uri naţionale şi internaţionale, o serie de
training-uri ale grupului Synergy desfăşurate în România, Olanda, Georgia, Armenia, Polonia,
Germania, Franța, Ucraina, Ungaria, Lituania, Finlanda.
Organizator a mai multor activități diasporale din Franța: seminar de integrare și orientare Jeunes
Moldaves, flashmob pentru Eurovision „O mie de lumini spre lună”, campanie de binefacere
„Mărțișor”, partener concerte și proiecte culturale Republica Moldova/Franța.
Participant la o serie de conferințe, seminarii și simpozioane IFG, Sciences Politiques, Paris Diderot 7,
etc.
Colaborez cu o serie de ziare naționale și din diasporă
Pachetul Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), Internet explorer, Corel Draw, Photoshop
Deţin cunoştinţe şi abilităţi practice de acordare a primului ajutor, fiind participant la ediţiile judeţene şi
naţionale din România la concursul „Sanitarii pricepuţi” (2004, 2005, 2006), membru Crucea Roșie
Română
Hobby: literatura, înot, volei
Categoria B (emis în anul 2007)

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere

