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INFORMAŢII PERSONALE Oana-Maria Bîrlea  
 

 str. Dorobanților nr.109, 400691 Cluj-Napoca (România)  

 +40 746103623     

 birlea.oana@hotmail.com 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

10/2016–Prezent  Cadru didactic asociat 

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (România)  

- predarea limbii japoneze 

- desfășurarea cursurilor într-o manieră comprehensivă, utilizând mijloace audio/video pentru 
facilitarea învățării 

- promovarea învățării interactive 

- dezvoltarea și îmbogățirea abilităților profesionale și a cunoștințelor prin participarea la conferințe, 
seminarii etc. 

01/05/2013–01/03/2014 Profesor asociat (part-time) 

GBL - Foreign Language School, Kobe (Japonia)  

- pregătirea planurilor de lecție 

- coordonarea orelor de limbă engleză 

- organizarea și predarea lecțiilor 

 

10/2016–Prezent  Doctorand în filologie  

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (România)  

- semiotică culturală și generală  

- codurile lingvistice și culturale 

- poetică și semiotică în discursul publicitar japonez 

10/2014–06/2016 Masterand în studii europene  

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Cluj-Napoca (România)  

- guvernanță și regulări europene 

- analiza problemelor complexe de la nivelul U.E (economie, drept, științe politice) 

- trendurile U.E 

- lucrare de masterat: „Abordare comparativă asupra antreprenoriatului social în U.E și Asia de Est - 
Percepții ale studenților"  

03/2013–03/2014 Student de schimb în Japonia  

Universitatea Kobe, Kobe (Japonia)  

- curs intensiv de limbă japoneză 

- studii culturale asiatice 

- accent pe cele patru competențe: vorbire, înțelegere, citire și scriere 

- cunoștințe în domeniul lingvistic și cultural (arte tradiționale japoneze, picturi, literatură)  
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COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

10/2010–06/2014 Licențiat în filologie  

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (România)  

- dublă specializare (japoneză-engleză) 

- competențe de comunicare interculturală 

- abilități practice (gramatică și traducere) 

- accent pe studii lingvistice și literare 

- curs opțional de limbă rusă 

- lucrare de licență: „Mentalitatea poporului japonez reflectată în limbă" 

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

japoneză  C1 C1 C1 C1 C1 

franceză B1 B1 A2 A2 A2 

spaniolă B1 B1 A2 A2 A1 

rusă  A1 A1 A1 A1 A1 

 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 

Competenţe de comunicare - abilități de comunicare excelente 

- claritate și concizie 

- empatie 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- competențe organizaționale bune datorate experienței de lucru anterioare  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- obiective bine stabilite  

- cunoașterea curriculumului și a standardelor 

- cunoașterea obiectului de studiu 

- stil de predare interactiv 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 


