
Curriculum vitae 

 

 

Nume:                                 Nedu Ludmila 

E-mail:                               nedu.liudmila@mail.ru  

 

Studii 

 

Numele instituţiei:              Universitatea de Stat din Comrat 

                                           Facultatea  Cultura Naţională 

                                           Specialitatea „Limba şi literatura română şi limba                             

                                            engleză”  2000-2005,                                                                                          

                                           diplomă de licență Seria AL № 0086165 

                                            

                                            Universitatea de Stat din Comrat 

                                            Facultatea Economie 

                                            Specialitatea „Bussines şi administrare” 2005-2008 

                                             

                                           Universitatea de Stat din Comrat 

                                            Facultatea  Cultura Naţională, 

                                           diplomă de master Seria AL  № 0086165 

                                           Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă -   

Științe ale educației, specialitatea 532.02 didactica școlară                                                                                           

pe trepte și discipline de învățământ, 2017 

                             

                                                Activitatea profesională 

 

Numele instituţiei:               Universitatea de Stat din Comrat, Facultatea Cultura Naţională,                               

 

Funcţia/postul ocupat:         lector universitar 

Data:                                      2006 

 

Numele instituţiei:                Liceul D.Caracioban, mun.Comrat 

 Funcţia/postul ocupat:          profesor de limba şi literatura română          

 Data:                                    2017-2019 

 

Numele instituţiei:                Gimnaziul Bugeac 

 Funcţia/postul ocupat:          profesor de limba şi literatura română          

 Data:                                    2010-2014 

 Funcţia/postul ocupat:         din 2019 director adjunct  

 

Educaţie şi formare 

 

Liceul teoretic Gaidarji „Formarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă prin rezolvarea 

de probleme situaţionale în baza manualelor de limba şi literatura română”, noiembrie,2011 

 

mailto:nedu.liudmila@mail.ru


Gimnaziul nr.7  „Jocul didactic ca element conştient al demersului educaţional în clasele 

primare”, februarie,2012 

ProDidactica 

Cursuri de perfecționare, specialitatea  Abordări inovative în procesul de învățământ , 

25.04.2018-14.10.2018 

Cursuri de formare continuă  la specialitatea limba și  literatura română, Universitatea de Stat 

din Chișinău 

Seria  CRP Nr. 000086871                           

Activitate ştiinţifico-metodică 

Nedu Ludmila, Activitatea educaţională – monitorizare şi management. Materialele 

conferinței naționale științifico-practice Гуманизация современной системы образования, 

2012. 

Nedu Ludmila, Semnificaţia modernizării învăţămîntului primar. Materialele conferinței 

naționale științifico-practice Гуманизация современной системы образования, 2012 . 

Nedu Ludmila, Comunicare la nivel de statut social . Materialele conferinței științifico- 

internaționale  Limbă. Etnie. Comunicare, Comrat, 2011 ISBN 978-9975-4440-1-9 

Nedu Ludmila, Anglicismele în limba română. Materialele conferinței științifico-practice 

internaționale „Știință, Educație, Cultură”, Comrat, 2014 ISBN 978-9975-914-83-3 

Nedu Ludmila, Argoul tineretului de azi Materialele conferinței științifico- internaționale 

Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных 

подходов, 2014 ISBN 978-9975-914-83-3 

Nedu Ludmila, Lingvistica în formarea identităţii interculturale. În revista de educaţie 

lingvistică şi dialog  intercultural în spaţiu transfrontalier Limba noastră, 2015. ISSN 2393-

3003; ISSN-L 2393-3003                        

Nedu Ludmila, Limba română și alofoni. Materialele conferinței științifico-practice 

internaționale „Știință, Educație, Cultură”, Comrat,  2015 ISBN 978-9975-83-003-4 

Nedu Ludmila, Problemele în procesul de comunicare. . Materialele conferinței științifico- 

internaționale  Limbă. Etnie. Comunicare, Comrat, 2011. ISBN 978-9975-83-015-7 

Nedu Ludmila, Motivația pentru studierea limbii române. Materialele conferinței științifico-

practice internaționale „Știință, Educație, Cultură”, Comrat,  2017 ISBN 978-9975-83-041-6. 

Nedu Ludmila, Considerații cu privire la unele dificultăți de însușire a textului de specialitate 

de către studenții găgăuzi UPSM, conferința doctorală. 

Nedu Ludmila, Funcționalitatea principiilor de asimilare a lexicului de specialitate în 

formarea competențelor specific la studenții găgăuzi. În : Limba română actuală: norma și 

diversitate stilistică. ISBN 978-9975-142-02-1. 

Nedu Ludmila, Conceptul de evaluare formativă a competențelor universitare- motiv de 

conceptualizare a evaluării competențelor communicative. În: Uniformity and diversity in 

teaching medical sciences today ISBN 978-606-544-468-3 . 

Nedu Ludmila, Particularitățile  noului model de evaluare didactică realizată prin metode 

interactive. Simpozionul științific internațional Anatol ciobanu- omul cetății În: Limba română  

ISBN 978-9975-149-05-1. 

Nedu Ludmila, Relevanța evaluării ca proces integrat în activitatea de formare a studentului 

găgăuz. Simpozionul științific internațional, Learning solutions in medical higher education-an 

interdisciplinary approach, Editura „Gr.T.Popa”, U.M.F. Iași, 2019, ISBN 978-606-544-596-3  

Nedu Ludmila, Problemele metodologice de asimilare a sistemului lexical. Materialele 

conferinței științifico-practice internaționale „Știință, Educație, Cultură”, Comrat,   2019, ISBN 

978-9975-3246-7-0. 

Nedu Ludmila, Acțiunile interpretativ communicative ale competenței lingvistice. Materialele 

conferinței științifico-practică internațională, Crossing Boundaries in Culture and 

Communication, București, 2019. 



Nedu Ludmila, Activitatea de lectură în educația lingvistică a studentului găgăuz, Colocviul 

internațional Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, Cernăuți, 2019. 

Nedu Ludmila, Aspect constructivist în studierea limbii române la studenții găgăuzi.  

Materialele conferinței științifico-practice internaționale „Știință, Educație, Cultură”, Comrat,   

2020. 

Nedu Ludmila, Metode și procedee de semantizare a unităților lexicale.  Conferința 

Internațională „Identitate lingvistică și comunicare intercultural în context European”,  Galați, 

2019  

Nedu Ludmila, Sistemului lexical ca unitate de comunicare în procesul de predare – învăţare 

–evaluare a limbii române pentru studenţii găgăuzi. Materialele conferinței științifico-practice 

internaționale „Știință, Educație, Cultură”, Comrat, 2021, ISBN  978-9975-3496-3-5. 

          

Aptitudini  şi competenţe personale 

 

De a lucra cu adulţii în activitatea ştiinţifico-didactică: 

Atitudini şi competenţe de utilizare a noilor tehnologii şi metode în comunicarea didactică, de 

inovare pedagogică; 

Atitudini şi competenţe de operare la calculator: tehnoredactare în Microsoft Word, executarea 

slide-urilor în Power Point, competenţe de navigare pe internet, utilizarea poştei electronice ca 

mijloc de comunicaere. 

 

 Limbi străine cunoscute 

 

Engleza                         citit-bine, comunicare orală- bine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


