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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

(01.10.2012 – prezent)  Asistent universitar doctor 

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 400084, 
România; pagina web: http://www.ubbcluj.ro/ )  

▪ activităţi didactice – seminare: Lingvistică generală, Semiotică, Lexicologie, Semantică, Iniţiere în 
metodologia de cercetare; cursuri practice: Gramatica normativă a limbii române; şcoli de vară 

▪ îndrumare de proiecte sau lucrări practice; consultaţii; îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti 

▪ monitorizarea activităţii de informare bibliografică şi formare aplicativă a studenţilor 

▪ activităţi de evaluare a performanţelor prin note sau calificative 

▪ activităţi de cercetare ştiinţifică (participare la colocvii, conferinţe sau workshop-uri cu acoperire 
naţională sau internaţională, concursuri pentru obţinerea unor burse de cercetare, propuneri şi 
participări la implementarea unor proiecte de cercetare cu rambursare din fonduri europene) 

▪ publicarea de lucrări, studii sau articole cu relevanţă ştiinţifică pe domeniile de specialitate 

▪ activităţi administrative (îndeplinirea de sarcini cu rol de secretariat în cadrul departamentului: 
întocmirea orarului, procesare documente, participare în comisiile de înscriere şi admitere în 
facultate, în comisiile de susţinere a examenelor de licenţă, masterat etc.)  

▪ promovarea facultăţii deservite în mediul preuniversitar prin diverse mijloace (târguri, pliante etc.) 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie /  Învăţământul superior  

(11.12.2014 – 05.04.2015)  Formator în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/133900 – Perfecționarea 
cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în 
evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor 

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 400084, 
România; pagina web: http://www.ubbcluj.ro/ )  

▪ monitorizarea activităţii de informare bibliografică şi formare aplicativă a cursanţilor 

▪ activităţi de evaluare a performanţelor prin note sau calificative 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie /  Învăţământul superior  

(13.01.2012 – 31.03.2012 / 
18.05.2012 – 06.08.2012 / 

20.06.2014 – 27.07.2014)  

Formator în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909 – Perfecționarea cadrelor 
didactice, din învățământul preuniversitar, care predau limba română minorităților 
naționale 

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 400084, 
România; pagina web: http://www.ubbcluj.ro/ )  

▪ monitorizarea activităţii de informare bibliografică şi formare aplicativă a cursanţilor 

▪ activităţi de evaluare a performanţelor prin note sau calificative 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie /  Învăţământul superior  

(01.10.2008 – 01.10.2011; 
susţinerea publică a tezei: 

Doctor în filologie (specializarea: Lingvistică generală şi semiotică) Nivelul 8 EQF  

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca  
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http://www.ubbcluj.ro/
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

17.02.2012)  ▪ Concepţii teoretice contemporane în lingvistică (cognitivism, integralism); Pragmatici ale comunicării; 
Filosofia limbii; Metode generale de cercetare şi metodica elaborării de lucrări ştiinţifice   

(01.10.2007 – 01.10.2008)  Master în filologie: Tendinţe actuale în teoria limbajului Nivelul 7 EQF  

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 400084, 
România; pagina web: http://www.ubbcluj.ro/ ) 

▪ Lingvistică şi poetică antropologică; Semantică cognitivă; Semantică formală; Gramatică generativă; 
Semantică conversaţională; Pragmatică şi analiza discursului; Semiotica textului. 

(01.10.2006 – 25.02.2007) Atestat de absolvire a cursului Bazele biblioteconomiei și științei informării 
 Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 400084, 

România; pagina web: http://www.ubbcluj.ro/ ) 

 ▪ Arhivistică și indexare cărți, managementul bazelor de date. 

(01.10.2002 – 01.10.2006)  Licenţiat în filologie (specializarea: Română – Engleză) Nivelul 6 EQF  

Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, 400084, 
România; pagina web: http://www.ubbcluj.ro/ ) 

▪ Limba română/engleză contemporană (Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă, Dialectologie, 
Stilistică) 

▪ Limba română/engleză veche (Istoria limbii – Fonetică, Morfologie, Sintaxă, Stilistică) 

▪ Literatura română/engleză modernă și veche, Folclor literar 

▪ Lingvistică generală şi semiotică (Introducere în lingvistică, Lingvistică generală, Semiotica textului) 

(15.09.1998 – 20.07.2002)  Bacalaureat (specializarea: Matematică – Fizică) Nivelul 4 EQF  

Liceul Teoretic "Octavian Goga", Huedin  

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C2  C2  C2  C2  C2  

Limba spaniolă C2  C2  C2  C2  C2  

Limba franceză B2 B2 A2 B1 A2 

 
 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

  Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de doctorand, formator şi asistent 
universitar, în cadrul unor activităţi specifice: organizare de seminare, promovarea facultăţii deservite 
în parteneriate cu mediul preuniversitar, participare la colocvii / conferinţe internaţionale de lingvistică 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ secretar al Departamentului de limba română și lingvistică generală 

▪ membru în Asociația cultural-științifică „Eugeniu Coseriu”, de la înființarea acesteia, în anul 2016; 
dețin, totodată, funcția de cenzor al acestei asociații 

▪ membru în comitetele de organizare ale Colocviului Internaţional de Lingvistică Eugeniu Coşeriu 
COSECLUS, 23-25 septembrie 2009, ale Colocviului Internaţional „Limba română – abordări 
tradiţionale şi moderne”, ed. a II-a, 6-7 mai 2011, respectiv ale Atelierului multidisciplinar Eugeniu 
Coşeriu, 1-14 iulie 2013, calitate în care am dovedit capacitate de analiză şi sinteză, punctualitate şi 
încadrare în termene, soluţionarea a diverse probleme, capacitate de muncă în condiţii de stres. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a proceselor didactice şi de cercetare 

▪ experienţă în redactarea şi participarea la implementarea de proiecte cu finanţare europeană 

▪ experienţă editorială (traducere, îngrijire de ediţie, editare de volum colectiv) 

http://www.ubbcluj.ro/
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Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Internet Explorer, Adobe Photoshop 


