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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vîlcu Dina Gabriela  

Adresă(e) 11, Piaţa Mihai Viteazu, 400151, Cluj-Napoca, România  

Telefon(oane) 0264590266 Mobil: 0769656468 

Fax(uri) +40-264-43.23.03 

E-mail(uri) dina_vilcu@yahoo.co.uk; dina.vilcu@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 03.11.1973 

  

Sex femeiesc 

  

  

  

Experienţa profesională didactica limbii române ca limbă străină; didactica limbii engleze; creare de teste 
(pentru limbile română şi engleză), evaluare (română şi engleză), predare cursuri 
de formare (română şi engleză) 

  

Perioada 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea românei ca limbă străină: 
- Anul pregătitor (A1, A2, B1, B2) 

- Cursuri de limbaj specializat (socio-uman și artistic) 
- Studenți internaționali (Erasmus, CEEPUS, DAAD, diplomă dublă, acorduri 
interguvernamentale – nivel elementar, intermediar și avansat) 

- Curs de cultură și civilizație românească 
- Cursuri E.I.L.C. (cursuri intensive pentru studenții Erasmus) 

- Cursuri internaționale de vară de limbă și civilizație românească 
- Cursuri specializate (interpreți Parlamentul European și Comisia Europeană, 
traducători) 
 
Cursuri la nivel licență (evaluarea românei ca limbă străină) 
 
Producerea de manuale și volume cu material de predare și evaluare pentru studenți 
(selecție)  
- Manual de limba română ca limbă străină (RLS). A1 – A2 (coautor) 

- Exerciții audio. Româna ca limbă străină. A1,A2,B1,B2,C1,C2 (coautor) 
- The minimal description of Romanian. A1,A2,B1,B2 (coautor) 

mailto:dina_vilcu@yahoo.co.uk
mailto:dina.vilcu@gmail.com


Pagina 2/6 - Curriculum vitae al  
Dina Vîlcu  

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

              30.11.2017 

 
Evaluare (limba română) 

- Crearea unui sistem de evaluare a românei ca limbă străină, toate nivelurile, 
împreună cu echipa de cercetare a Departamentului de limbă, cultură și civilizație 
românească 
- Crearea de teste - volumul Teste de limba română ca limbă străină [A1, A2, 
B1, B2] 
 
Evaluare (limba engleză) 
- Corectarea lucrărilor scrise și evaluarea producțiilor scrise și orale ale 
candidaților (Centrul de limbi moderne Alpha)  
 
Predarea de cursuri specializate 
- Modul de specializare în predarea românei ca limbă străină pentru profesori 
 
Activități administrative  
- Coordonarea activităților de practică profesională a studenților din anul II 

- Crearea și menținerea orarelor, cataloagelor de prezență și a condicii de 
prezență 

- Tutore de an pentru studenții din anul pregătitor și pentru studenții Erasmus 
 
 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Litere, Universitatea  Babeş-Bolyai, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 
1, 400084 Cluj-Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

predarea limbii române ca limbă străină 
 
 

 
Perioada                                                   

        Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

                                                    

 

Numele şi adresa angajatorului 

                                       

                                       Perioada 

                         Funcţia sau 

postul ocupat 

        Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

 

Perioada 

 
2005 - 2010 
asistent universitar 

 
predarea românei ca limbă străină; cursuri la nivel licență (evaluarea românei ca 
limbă străină); producerea de manuale și volume cu material de predare și evaluare 
pentru studenți; crearea unui sistem de evaluare a românei ca limbă străină, toate 
nivelurile, împreună cu echipa de cercetare a Departamentului de limbă, cultură și 
civilizație românească; crearea de teste; evaluare (limbile română și engleză); 
predarea de cursuri specializate; activități administrative 
Facultatea de Litere, Universitatea  Babeş-Bolyai 
 
 
2010 - prezent 
Director de studii la Centrul de limbi moderne Alpha 
Organizarea de cursuri de limbi străine  
  Monitorizarea activității de predare și evaluare prin asistență la cursuri și 
acordarea de feedback  
  Organizarea de sesiuni de examinare la sediul Centrului Alpha 
  Crearea de teste pentru limba română ca limbă străină 
 
  
1998 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat                                                                                                                                                          profesor 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

predarea limbii engleze, predare – cursuri de formare pentru profesori 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Centrul de Limbi Străine "Interstudia", 21, Strada  Avram Iancu, Cluj-Napoca, 
România 
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Perioada 1997 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predarea limbii engleze 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar de Industrie Alimentară, Strada Bistriţei, nr. 21, Cluj-Napoca, 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

predarea limbii engleze 
 

Perioada 1996 - 1997  

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predarea limbii engleze 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Unirea, Strada Paris, nr. 60, Cluj-Napoca, România  

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

predarea limbii engleze 
 

  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

lingvistică generală, teoria şi epistemologia limbajului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
 
 

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 

1996 - 1997 
 
Diploma de studii aprofundate 
 
lingvistică integrală şi limba română; lingvistică generală, semiotică, teoria 
textului, pragmatică 
 
 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
 
 
 
1992 - 1996 
 
diplomă de licenţă 
 
limbă şi literatură română şi engleză 
 
 
 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
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Perioada 
 

 
 
2008 - present 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 
 

Specializare în evaluarea lingvistică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Asociația Testatorilor de Limbi din Europa 

 - 50th ALTE Meeting and Conference Day: The impact of language tests on 
education, migration, and society, Leuven, September 2017 
- 47th ALTE Meeting and Conference Day: The Concept of Quality in 
Language Assessment, Perugia, November 2015 
- 46th ALTE Meeting and Conference Day: The B2/C1 levels and language 
tests for academic purposes, Bergen, May 2015 

- 45th ALTE Meeting and Conference Day: Innovation in Language Testing, 
London,November 2014 

- 44th ALTE Meeting and Conference Day: Language Assessment in Support 
of Migration and Integration: Different Approaches to a Common Issue, Barcelona, 
November 2013 
- 43rd ALTE Meeting and Conference Day: Language Assessment for Adults 
in the Context of Lifelong Learning, Salamanca, April 2013 

 - 42nd ALTE Meeting and Conference Day: Developing and Implementing 
Language Tests for Young Learners, Munich, November 2012 
- 41st ALTE Meeting and Conference Day: The Impact of language testing on 
learning and teaching, Lisbon, April 2012 

 - EAQUALS/ALTE Meetings and Joint Conference Day: Quality and 
Assessment for Language Learning, University of Lisbon, Portugal, November 
2008 
 
 

Perioada 
                    Calificarea / 

diploma obţinută 
                Disciplinele 

principale studiate /             
          competenţe profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Aprilie 2012 
Certificat de participare 
 
Specializare în sistemul de auditare ALTE 
 
 
 
Asociația Testatorilor de Limbi din Europa 

  

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 

Programul Formator Perfecţionare, ocupaţia Formator 
 
 
Proiect co-finanțat din Fondul Social European 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Programul Comunicare în limba oficială 

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 
 
 

              Participare în proiecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Limba 
maternă 

RLNM, Proiect cofinanţat din Fondul Social European 
 
 
 
 
 
2003 
Certificat de participare 
pregătirea candidaţilor pentru Cambridge Advanced Examination 
 
 
British Council Bucharest, University of Cambridge ESOL Examinations 
 
 
 
 
RLNM - Proiectul „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar care predau limba română minorităţilor naţionale” 
(POSDRU/87/1.3/S/63909), perioada de derulare: 1 octombrie 2010 – 30 
septembrie 2013; director de proiect: Elena Platon; 
(http://www.didacticalimbiiromane.ro/) 
 
„Asigurarea Calităţii în Învăţământul Masteral Internaţionalizat: Dezvoltarea 
cadrului naţional în vederea compatibilizării cu Spaţiul European al Învăţământului 
Superior” Contract POSDRU/86/1.2/S/59367, perioada de derulare: 01.12.2010-
10.11.2013; director de proiect: Diana Cotrău; 
(http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/asigurarea-calitatii-in-invatamantul-
masteral-internationalizat-dezvoltarea-cadrului-national-in-vederea-
compatibilizarii-cu-spatiul-european-al-invatamantului-superior/)   
WSK - Participare la realizarea dicţionarului ”Wörterbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft (WSK)” cu conceptele: context free grammar; finite 
state grammar; Phrase structure grammar; Universal grammar. 2012; editori 
principali: Schierholz, Stefan, Wiegand, Herbert Ernst; 
(http://www.degruyter.com/view/db/wsk) 
SINTEGRO - grant PNCDI II, Programul 4, Parteneriate, Proiecte complexe, ctr. 
nr. 11-022/2007, „Sistem interactiv de analiză gramaticală pentru limba româna 
scrisă. Model teoretic şi tehnologie de implementare”, 2007-2010; director de 
proiect: Emma Tămâianu; (http://lett.ubbcluj.ro/sintegro)   
 
SIASTRO - grant CEEX, Modulul I, proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, 
ctr. nr. 86 CEEX-II-03/2006, Sistem informatic pentru analiza sintagmatică a 
textelor în limba română. Fundamentare teoretică şi implementare, 2006 - 2008, 
director de proiect: Emma Tămâianu; (http://siastro.rolingva.ro) 
 
 
Română 
 

http://www.didacticalimbiiromane.ro/
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/asigurarea-calitatii-in-invatamantul-masteral-internationalizat-dezvoltarea-cadrului-national-in-vederea-compatibilizarii-cu-spatiul-european-al-invatamantului-superior/
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/asigurarea-calitatii-in-invatamantul-masteral-internationalizat-dezvoltarea-cadrului-national-in-vederea-compatibilizarii-cu-spatiul-european-al-invatamantului-superior/
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene/asigurarea-calitatii-in-invatamantul-masteral-internationalizat-dezvoltarea-cadrului-national-in-vederea-compatibilizarii-cu-spatiul-european-al-invatamantului-superior/
http://www.degruyter.com/view/db/wsk
http://lett.ubbcluj.ro/sintegro
http://siastro.rolingva.ro/
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                                           Alte 

limbi 

 
Engleză, franceză, germană 
 
 
 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  
C
1 

Utilizator 
experimen
tat 

C
2 

Utilizator 
experimen
tat 

C
1 

Utilizator 
experimen
tat 

C
1 

Utilizator 
experimen
tat 

C
1 

Utilizator 
experimen
tat 

Limba franceză  
B
1 

Utilizator 
independe
nt 

B
2 

Utilizator 
independe
nt 

B
1 

Utilizator 
independe
nt 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

Limba germană  
A
2 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
independe
nt 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

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

  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

spirit organizatoric - organizarea de sesiuni de teacher training; organizarea şi 
conducerea de seminarii, participarea la proiecte de cercetare 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale capacitate de lucru în echipă, rezistenţă în situaţii stresante, preocuparea pentru 
rezolvarea situaţiilor problematice apărute pe parcursul derulării proiectelor 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

programe Office  
navigare pe Internet  
crearea de materiale didactice 
cercetare baze de date 
utilizare Excel 
utilizare ppt și prezi 
participare la video conferințe 
participare la forumuri  
participare la cursuri online 

  

  

  

  

  

  

  

Data,          Semnătura, 


