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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BOCOȘ (n. CORCHEȘ) Cristina-Mihaela 

Adresă Strada Unirii, nr.17, ap.26, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România 

Telefon  Mobil: +40740135758 

E-mail cm_corches@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 30. 07.1985 
  

Sex Femeiesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lector de limba română la Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris III 

  

Experienţa profesională  

Perioada 22.02.2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (titular) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, evaluare – seminar de Limba româna contemporana (Fonetică), seminar de Istoria limbii 
române (Morfosintaxă istorică), curs practic de Gramatică normativă; Curs practic de Limba română 
(LMA); Consultații 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere, DLRLG 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare/ predare/ evaluare – Învățământ 

  

Perioada 28.02.2012-26.02.2015 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (asociat) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, evaluare – seminar de Istoria limbii române (Noțiuni fundamentale și Morfosintaxă istorică), 
Curs practic de Gramatică normativă; Consultații 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere, DLRLG 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare/ predare/ evaluare – Învățământ 

  

Perioada 04.09.2015-15.12.2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert TS 

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltare materiale în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/133900 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca–Facultatea de Litere,Proiectul POSDRU/157/1.3/S/133900 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluare  

  

Perioada 01.03.2011-31.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator/Expert TS 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea unui program de perfecționare destinat profesorilor din învățământul liceal care predau 
limba română minorităților naționale (P6-selectiv), Implementarea programelor P1-P10 dezvoltate în 
cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere, Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Predare/ evaluare  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.10.2009 – 30.09.2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în filologie (distincţia: SUMMA CUM LAUDE) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

În calitate de doctorand cu frecvență (bursier POS DRU) am urmat cursurile Școlii doctorale de Studii 
lingvistice: Filosofii și pragmatici ale comunicării, Probleme controversate de gramatică a limbii 
române, Filosofia limbii, Metode în analiza discursului. 
Titlul tezei: Sistemul verbal-temporal. Constante în gramaticile românești din perioada 1757-2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere, DLRLG   

Nivelul în clasificarea națională și 
internațională 

CISE 6 
 

  

Perioada 2008 – 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline teoretice: Curente și orientări moderne în lingvistica romanică a secolului al XX-lea, Geneza 
limbilor romanice, Tendințe actuale în limbile romanice, Individualitatea limbii române între celelalte 
limbi romanice, Limba română ca limbă străină  

  Discipline aplicate: atelier pentru elaborarea unui manual de conversație în limba română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere, Catedra de limba română și 
lingvistică generală,  Masterat: Dinamica limbii române și analiza discursului 

Nivelul în clasificarea națională și 
internațională 

CISE 6 

  

Perioada 2004 – 2008  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență (Limbă şi literatură română – Limbă şi literatură engleză) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline teoretice: Limbă română contemporană, Istoria limbii române, Lingvistică, Istoria literaturii 
române, Teoria literaturii, Literatură engleză, Limbă engleză etc. 
Discipline aplicate: cursuri practice de traducere și interpretare de texte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea națională și 
internațională 

CISE 5 

  

  

Perioada 2000 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline umaniste: limba și literatura română, engleză, franceză, norvegiană, istorie, filozofie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea națională și 
internațională 

CISE 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute Engleză, Italiană, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba engleză  
C2 

utilizator 
experimentat 

C2 
utilizator 
experimentat 

C2 
utilizator 
experimentat 

C2 
utilizator 
experimentat 

C2 
utilizator 
experimentat 

Limba italiana  B1 
utilizator 
independent 

B1 
utilizator 
independent 

A2 
utilizator 
elementar 

A2 
utilizator 
elementar 

A2 
utilizator 
elementar 

Limba franceză  
B1 

utilizator 
independent 

B1 
utilizator 
independent 

A2 
utilizator 
elementar 

A2 
utilizator 
elementar 

A2 
utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă; capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută în urma experienței de muncă 
într-o societate comercială multinațională; capacitatea de a accepta opiniile celorlalți; adaptabilitate la 
schimbări 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Respectarea termenelor fixe, respectarea liniilor directoare trasate de superiori, aport de idei și soluții 
în vederea rezolvării situațiilor dificile, toate aceste aptitudinii fiind dobândite în context profesional (= 
organizare de conferințe/ școli de vară etc.). 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, AS400, Photoshop, Aplicații Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Creativitate, gândire critică competențe dobândite în timpul anilor de studiu. 
  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B, dobândit în anul 2004 
  

Informaţii suplimentare A. Burse/ Stagii de cercetare: 

 2009-2012 – Bursa Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Litere;  

 2010-2011 – Stagiu de cercetare doctorală la Universitatea Sapienza, Roma, Italia; 
B. Atestate/participări la cursuri de formare: 

 Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația de formator (2010) 

 Certificat de absolvire a programului de inițiere pentru ocupația de formator (2011) 

 Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru competențe de Comunicare în 
limba oficială (2010) 

 Atestat de participare la Cursurile de perfecționare în predarea românei ca limbă străină 
(2010) 

 Certificat de absolvire al Departamentului pentru pregătirea cadrelor didactice (2008) 
C. Organizarea de manifestări ştiinţifice: 

 Conferința națională Text și discurs religios, ediția a VIII-a, Cluj-Napoca, 6-7 noiembrie, 2015 

 Colocviul internațional: Limba română – abordări tradiționale și moderne, ediția a II-a, Cluj-
Napoca, 6-7 mai 2011 

 Sesiunea naţională a doctoranzilor filologi „Studii filologice românești în confluențe europene” 
(Sinaia, 26-30 iulie, 2011)  

D. Granturi: 

 membru (Expert TS) - POSDRU/157/1.3/S/133900 - Titlul proiectului „Perfecționarea cadrelor 
didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea 
competențelor de comunicare ale elevilor” 

 membru (Expert TS/ Formator) - POSDRU/87/1.3/S/63909 - Titlul proiectului „Perfecţionarea 
cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor 
naţionale” 

E. Școli de vară/cursuri intensive de limba română ca limbă străină: 

 2011, 2012, 2013, 2016 profesor la Cursurile internaţionale de vară de limbă şi civilizaţie 
românească, organizate de Centrul de Cooperări Internaţionale (UBB) în colaborare cu 
Facultatea de Litere (UBB) 

 30.08.2010 - 10.09.2010 cursuri de limba română pentru studenții Erasmus (nivel A1) în 
cadrul Erasmus Intensive Language Courses (EILC) program desfășurat de Centrul de 
Cooperări Internaționale din Cadrul Universității Babeș-Bolyai 

 06.07.2017-18.07.2017 curs intensiv de limbă română pentru un grup de profesori de limbi 
străine din Italia predate la Institutul limbii române ca limbă europeană (ILR-LE) al UBB, 
nivelurile A1-A2. 

F.  Atestat de limbă 
2003 – CAE – Certificate in Advanced English, University of Cambridge, ESOL Examinations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

