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Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Octombrie 2009 până în prezent
Conferenţiar dr. , Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad
Profesor Strategii de comunicare in limba engleză, Cultură și civilizație britanică și americană
Traducător şi interpret autorizat Ministerul Justiţiei
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Bd. Revoluţiei, nr.94-96, 310025 Arad, România
Învăţământ superior
Septembrie 2008 - Septembrie 2009

Lector dr., Şef Catedră Limbi Moderne , Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
Studii de cultura si civilizaţie britanica si americana
Coordonator al Centrului de traducere simultană şi consecutivă
Traducător şi interpret autorizat Ministerul Justiţiei
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Bd. Revoluţiei, nr.94-96, 310025 Arad, România
Învăţământ superior
Septembrie 1998 - 2008

Funcţia sau postul ocupat

Lector dr, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

Activităţi şi responsabilităţi principale

Profesor limba şi literatura engleză, formator profesori limbi străine
Secretar General LCCI Romania, sucursala Arad
Traducător şi interpret autorizat Ministerul Justiţiei

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Bd. Revoluţiei, nr.94-96, 310025 Arad, România
Învăţământ superior
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Educaţie şi formare
Perioada

Octombrie 2012 –octombrie 2014

Calificare / diplomă obţinută Coordonator proiect: Feeling Younger by Getting Older FYGO
Discipline principale studiate / Promovarea cooperării dintre generaţii şi găsirea metodelor de includere sociala a seniorilor prin
competenţe profesionale dobândite crearea unei broşuri ICT care să spijine procesul de îmbătrânire activă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Lifelong Learning Parteneriat Grundtvig, Italia, Olanda, Norvegia, Finlanda, Anglia, Turcia, Bulgaria,
Cipru, Malta, Republica Ceha, Slovacia, Polonia, Lituania
furnizorului de formare

Perioada

22 -27 Ianuarie 2012

Calificare / diplomă obţinută Education – Partnership – Citizenship Study Visits – Certificat de participare
Discipline principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Promovarea formării deprinderilor cheie printr-un sistemul educaţional care pune accentul pe
dezvoltarea multiculturalităţii şi interculturalităţii in pregătirea profesională.
European Patform , Rotterdam , Olanda

7 -12 Decembrie 2011

Calificare / diplomă obţinută Validation of Professional Development in Grunditvig Courses – Certificat de participare
Discipline principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificare / diplomă obţinută

Conferinţa Grundtvig având ca scop discutarea celor mai eficiente strategii pentru validarea
profesionala in cursurile de formare continua desfăşurate prin programul Lifelong Learning
GINKO - Grundtvig International Network of Course Organizers

13-16 Octombrie 2010
European cooperation between universities and enterprises in the VET and HE field– Certificat de
participare

Discipline principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Seminar de contact Erasmus având ca obiective îmbunătăţirea cooperării şi înţelegerii mutuale între
instituţii de educaţie superioară şi lumea „non-academică” în vederea promovării şi dezvoltării
capacităţii universităţilor de a acţiona ca centre pentru învăţământul pe tot parcursul vieţii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Agenţia Naţională Poloneză pentru Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, Polonia

Perioada
Calificare / diplomă obţinută

8 – 25 Octombrie 2009
Creating Multimedia Activities for Language Learning – Certificat de participare

Discipline principale studiate / Curs de perfecţionare având ca scop dezvoltarea competenţelor multimedia în domeniul predării şi
competenţe profesionale dobândite învăţării limbilor străine. Activităţile din cadrul cursului au oferit cunoştinţe generale despre diferite
site-uri care conţin informaţii relevante privind metodologia modernă de predare a limbilor străine.
Organizate sub formă de workshopuri, activităţile au permis participanţilor din diferite ţări europene
îmbunătăţirea deprinderilor pedagogice privind implementarea cunoştinţelor dobândite şi au dus la
crearea unor materiale didactice interactive.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
The Amsterdam-Maastricht Summer University, Olanda
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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20 – 24 Octombrie 2008
Leadership in the educational network – Diplomă de participare
Curs de perfecţionare în domeniul managementului educaţional având ca scop facilitarea schimbului
de informaţii şi de experienţă între factorii de decizie şi specialişti în domeniul educaţional pentru
interesele comune ale tarilor participante. (Anglia, Irlanda, Finlanda, Lituania, Germania, Austria,
Cehia, Italia, Spania, Turcia şi România. Cursul a prezentat modalităţi de îmbunătăţire a standardelor
şi politicilor din domeniul educaţiei prin o structurare mai eficientă a managementului în educaţie,
aceasta rezultând din coordonarea şi perfecţionarea cadrelor de conducere din domeniul educaţiei
Agenţia European Union Programmes din Valetta, Malta
17 credite profesionale transferabile
22 – 27 Octombrie 2007
Communication and technical language in Project Management - Diplomă de participare
Curs de perfecţionare având ca scop studierea şi îmbunătăţirea aptitudinilor de comunicare în
domeniul proiectelor europene. Cursul a contribuit la schimbul de idei şi experienţe culturale, şi la
crearea de parteneriate între persoanele care lucrează la nivel european în domeniul educaţiei
adulţilor.
Tikappa Consultant srl., Florence, Italy
10 credite profesionale transferabile

13 -17 Martie 2006
Curriculum Development – Diplomă de participare
Curs de perfecţionare în domeniul dezvoltării curiculare, având ca tematică studiile de gen şi ştiinţele
politice.
Central European University, Budapest, Hungary, Instituţie de învăţământ superior
Octombrie 2005
Further Certificate for Teachers of Business English – diplomă
Pregătire în domeniul predării limbi engleze în afaceri şi a pregătirii profesorilor de limba engleză în
afaceri
LCCI International Qualifications, trading name of Education Development plc.

2000 - 2004
Doctor în Filologie
Lucrare de doctorat cu titlul: The Wide World of Iris Murdoch’s Characters; cercetare analitică şi critică
contribuind direct la predarea literaturi britanice
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România, Instituţie de învăţământ superior
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1976 - 1980

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă în limba şi literatură engleză şi limba şi literatura franceză

Disciplinele principale studiate /Predarea limbi şi literaturii engleze şi franceze
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitate de Vest Timişoara, România, Instituţie de învăţământ superior

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2 experimentat

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1 experimentat

Maghiară

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

Italiană

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Utilizator

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2 independent

Utilizator

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

Independent
user

B2

Independent
user

A2

Utilizator
elementar

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
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Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate când am participat la diferite proiect
culturale unde mi-am format abilitate de comunicare pe acre am dezvoltat-o ca profesor şi formator.
În cadrul cursurilor de perfecţionare mi-am format şi dezvoltat depinderile de dialog intercultural pe
care le-am folosit în colaborările cu colegi şi parteneri din Europa.
Experienţă foarte bună în organizarea de activităţi academice (sesiuni de comunicări, ateliere de
lucru, prezentări ) şi activităţi extracuriculare (seri de poezie, competiţii, excursii)
O bună stăpânire a limbajelor de programare Microsoft Office, Excel şi a programeor destinare
traducerii din şi în limba engleză)
Pasionată de cinema, teatru şi dans
Hobby: teatru, film, tenis de câmp,
Categoria B

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Informaţii suplimentare

Membru în asociaţii profesionale
IATEFL (International Association of Teachers of English as Foreign Language);
ESU (English Speaking Union – Romania);
ATR (Asociaţia Traducătorilor din România)

Membru în colective de redactare a revistelor
Studia Universitatis 2001, 2002, 2003, 2004
Studii de Ştiinţa şi Cultură 2007, 2008,2009

Participare la Conferinţe Internaţionale
Validation of professional development in Grundtvig courses Conferinţă internaţionala organizată de
GINKO – Grundtvig international network of course organizers, 07 – 11, Decembrie 2011,
Thessaloniki, Grecia
The Art of Assessing Creativity, 2009, 43rd Annual International IATEFL Conference and Exhibition”,
City Hall and National Museum Galeries, Cardiff, Wales, United Kingdom,
Social Responsibilities in Teaching Business English, 2008, 42nd Annual International IATEFL
Conference and Exhibition”, Exeter University, Exeter, United Kingdom,
The Quality of Teaching and Testing English ,2007, 41stAnnual International IATEFL Conference and
Exhibition”, Aberdeen Exhibition and Conference centre, Aberdeen, United Kingdom,

Premii şi distincţii academice

Diplomă de Excelenţă, acordată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad pentru activitatea
desfăşurată în 2010
Diplomă de Excelenţă, acordată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad pentru activitatea
desfăşurată şi cărţile publicate, 2005
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