Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Lavinia Malinovski

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
05/2018–06/2018

Practică
Societatea profesională notarială "Consensus"

08/2016–09/2016

Practică
Oglindă & Partners
În cadrul perioadei de practică am desfășurat următoarele activități specifice domeniului juridic:
▪ muncă de documentare
▪ traduceri de lucrări științifice din domeniul dreptului civil, comercial și al arbitrajului
▪ implicare în lucrările avocațiale

01/2015–02/2015

Practică
Societatea Română de Radiodifuziune
Atribuții
▪ redactarea știrilor ce urmau să fie prezentate în buletinele si radiojurnalele postului Radio România
Actualități
▪ redactarea de articole pentru site-ul http://www.romania-actualitati.ro/
▪ selectarea, traducerea și prelucrarea știrilor externe

06/2013–07/2013

Educator de limbă germană
Grădinița Silocea Edel
Str. Alunului nr. 18A, Mogoșoaia

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
10/2015–Prezent

Facultatea de Drept
Universitatea Româno-Americană

10/2014–07/2015

Facultatea de Istorie
Universitatea din București

12/2012–05/2014

Absolventă
Colegiul Național ”Sfântul Sava”, București
Medie generală de absolvire: 9,69
Medie examen de bacalaureat: 9,70
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09/2002–12/2012

Lavinia Malinovski

Elevă
Colegiul German ”Goethe”, București
Sectia speciala (Deutsche Spezialabteilung Bukarest) - profil socio-uman

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C1

C1

B2

B2

C1

franceză

B2

B2

B2

B2

B2

C1

C1

Discurs oral

Diplôme d'études en langue française DELF B2

C1

germană

C1

C1

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

Foarte bune abilități de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Din noiembrie 2017 - în prezent

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Drept - Universitatea Româno-Americană
În timpul facultății am participat la numeroase cursuri și activități extracurriculare prin intermediul
cărora mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și argumentare și mi-am consolidat cunoștințele
juridice.
Conferințe
▪ Challenging aspects of EU Law- Camera de Comerț și Industrie a României
▪ Conferința anuală a Asociației Române de Drept Penal
Cursuri
▪ Public policy at the intersection of democracy, rights and markets- prof. John Pottenger, University
of Alabama in Huntsville, SUA
▪ The importance of business ethics and etiquette in doing business in Asia- prof. Kim Fam, Victoria
University, New Zealand
▪ Strategic communications: planning and executing effective campaigns- prof. Kathy Gest, National
Press Foundation)
Comunicări științifice
▪ 2016 "Unitate și diversitate în reglementările de dreptul mediului"▪ 2017 ”Infracțiunile contra patrimoniului - furtul, tâlhăria și pirateria(Premiul III)
▪ 2018 "Audierea suspectului si a inculpatului in cadrul procesului penal"(Premiul III)
Procese simulate
Școala de vară de drept civil organizată de SCA Oglindă & Partners - Premiul special și premiul
pentru cea mai bună echipă de avocați

Competențele digitale
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Utilizator
experimentat

Lavinia Malinovski

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Certificat absolvire curs ”Atelierul Digital”

▪ bună stăpânire a pachetului Office
▪ cunoștințe de bază de HTML
▪ cunoștințe elementare de digital marketing (SEO, SEM)
Alte competenţe

Hobby-uri
▪ Nutriție, sport și dermatologie
▪ îmi place să merg la teatru și la operă
▪ Pasionată de călătorii și drumeții în natură
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