Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Mutcoglo Galina
mutkoglo76@mail.ru
RM

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2017- prezent
lector universitar, drd

Activități și responsabilități principale

activităţi de predare (seminar, evaluare), cercetare ştiinţifică, consultaţii,
îndrumare, tutoriat.

Numele și adresa angajatorului

Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea Cultură Națională, Catedra
Filologie Română, str. Galațan 17, or. Comrat, Republica Moldova

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Învățământ superior
1 septembrie 1998 – 1 noiembrie 2017
lector universitar
activităţi de predare (curs/seminar, evaluare), consultaţii, îndrumare,
tutoriat.
Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea Cultură Națională, Catedra
Filologie Română, str. Galațan 17, or. Comrat, Republica Moldova
Învățământ superior

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2017-2021
Drd, Științe ale educației

Domenii principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

Universitatea Pedagogică de Stat I.Creangă

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2018-2020
Master
domeniul de studii - Filologie

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

2013-2015
Master

Domenii principale studiate / competenţe
Științe ale educației
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare Universitatea de Stat din Comrat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1993-1998
Licențiat în Filologie

Domenii principale studiate / competenţe Limba și literatura română, limba și literatura găgăuză
profesionale dobândite
Numele și tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Pedagogică de Stat I.Creangă

Domenii de interes și de
expertiză profesională
Cursuri predate Curs practic la limba română
Didactica limbii române
Morfologia limbii române

Aptudini şi competenţe personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel European (*)
Engleza
Rusa

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

A1

A1

A1

A1

A2

C2

C2

C2

C2

C2

Competenţe şi abilităţi sociale

comunicare, autocontrol, empatie, corectitudine, integrare/conlucrare în echipe,
capacitate de asimilare de noi informaţii/abilităţi, disponibilitate la efort şi implicare
voluntară

Competenţe şi aptitudini organizatorice planificare, organizare, monitorizare şi evaluare a activităţilor, spirit analitic şi
critic, abilităţi de negociere

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Lista publicațiilor

Procesarea
informației

Crearea de
conținut

Comunicare

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
experimentat
independent
experimentat
1. Articole științifice în reviste științifice
Mutcoglo G., Tehnici de lucru cu textul la însușirea limbii române în: Limba
noastră, revista trimestrială de educație lingvistică și dialog intercultural, Galați,
România, Nr. 1, 2015, ISSN 2393-3003
Mutcoglo G., Actele de limbaj – reper în formarea competenței de comunicare în
limba română ca limbă a doua (instituții de educație timpurie) - (rev. ACROSS -A
Comprehensive Review of Societal Studies, Vol.2 2019, ISSN 2602-1463
2. Articole în culegeri ale conferințelor științifice internaționale
Mutcoglo G., Jocul didactic în procesul studierii limbii române în clasele primare,
Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică internațională, 2013, p.303305
Mutcoglo G., Stimularea creativităţii studenţilor alolingvi la orele de limba
română, Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică internațională,
2014, p.347-349, ISBN 978-9975-914-83-3
Mutcoglo G., Predarea limbii române – între tradiție și inovație… Știință,
cultură, educație –conferință științifico-practică internațională 2015, p.43-45, ISBN
978-9975-83-001-0.
Mutcoglo G., Dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al elevilor la lecţiile
de limba şi literatura română, „Limbă Etnie Comunicare”, conferinţa ştiinţifică
internaţională, 2015, p.125-129ISBN 978-9975-83-015-7
Mutcoglo G., Dezvoltarea competenţelor de comunicare la studenţii alolingvi Știință, cultură, educație – conferință științifico-practică internațională Vol.I, 2017
ISBN: 978-9975-83-040-9
Mutcoglo G., Exploatarea benzii desenate și a animației în activitățile de învățare
a limbii române ca limbă nematernă – (Workshop Interdiscip linaritate și dialog
multicultural Modele de bune practici în România și Republica Moldova, 2017
Mutcoglo G., Particularitățile psihologice ale copiilor de vârstă preșcolară –
Научно-образовательное пространство, реалии и перспективы повышения
качества образования, 2018, ISBN 978-9975-83-068-3
Mutcoglo G., Utilizarea jocului didactic în învățarea limbii române ca limba
nematernă la preșcolari – Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică
internațională 2019, p.422-424, ISBN 978-9975-3246-7-0
Mutcoglo G., Învățarea limbii române ca limba nematernă în parteneriat:
grădiniță-familie (Noiembrie 2019, Galați, România - на стадии печати)
Mutcoglo G, Învățarea limbii române ca limba nematernă la etapa de educație
timpurie – Știință, cultură, educație –conferință științifico-practică internațională
2020, p.95-97, ISBN 978-9975-83-090-4
Mutcoglo G., Formarea competenței fonetice în procesul studierii limbii române ca
limba nematernă în educație timpurie – «Качество образования в АТО Гагаузия:
опыт, проблемы, перспективы» cборник материалов педагогического форума,
октябрь, 2020, p.114-119
Mutcoglo G., Abordarea integrată a procesului de învățare a limbii române ca
limba nematernă în instituțiile de educație timpurie - Probleme ale științelor
socioumanistice și modernizării învățământului - conferință științifică internațională
2020, p.375-378 ,ISBN 978-9975-46-449-9
Mutcoglo G., Аspecte ale formării competenței de receptare a mesajului oral într-o
limbă nematernă în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile
minorităților naționale – Функционирование славянских языков и литератур в
контексте языковой ситуации в РМ–conferință științifico-practică internațională
2020, p.93-97, ISBN 978-9975-83-101-7
Mutcoglo G., Formarea competenței lexicale în limba română în instituţiile de
educație timpurie cu instruire în limbile minorităţilor naţionale – Știință, cultură,
educație –conferință științifico-practică internațională 2021, p.126-129, ISBN 9789975-3496-3-5
3. Suporturi de curs
Mutcoglo G , L.Botezatu. Teoria și metodologia curriculumului educațional. US
Comrat. Tip. Garamont Studio. Comrat, 2018. – 306p. ISBN 978-9975-83-065-2

