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01/10/2012 - prezent
Asistent universitar
Predarea de cursuri practice de RLS (română ca limbă străină), nivelurile A1-B2, la anul pregătitor și
la grupele de studenți bursieri Erasmus;
Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Facultatea de Litere, Departamentul de limbă, cultură și civiliație
românească), str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca;
Predarea/ evaluarea limbii române ca limbă străină;
02/05/2015 – 01/10/2016
Expert învățământ
Realizarea suportului de curs și a materialelor necesare pentru un curs on-line de predare/evaluare
RLNM pentru învățământul la distanță (MOOC), în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/133681, „eLearning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ la distanță (e-LIADA)”;
Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Proiectul POSDRU/156/1.2/G/133681), str. Mihail Kogălniceanu nr. 1,
400084, Cluj-Napoca;
Predarea și evaluare limbii române ca limbă nematernă sau ca limbă străină

februarie – martie 2014
Expert TS
-

elaborarea textelor destinate realizării unor filme didactice, precum și a fișelor aferente (nivelurile
A1, A2, B1), pentru Seminarul de instruire „Exploatarea materialelor audio-video în dezvoltarea
competențelor orale ale elevilor care vorbesc limba română ca limbă nematernă”;

-

elaborarea Descrierii minimale a nivelurilor de competență lingvistică corespunzătoare CECR
(A1, A2, B1, B2), pentru limba română, aflată în curs de publicare (în colaborare cu conf. univ. dr.
Elena Platon, asist. univ. drd. Ioana Sonea, asist. univ. dr. Dina Vîlcu).

Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Facultatea de Litere, Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909), str. Mihail
Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca; www.ubbcluj.ro;
Predarea/ evaluarea limbii române ca limbă străină (RLS) și ca limbă nematernă (RLNM);
01/05/2014 – 01/01/2016
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Funcţia sau postul ocupat

Formator

Activităţi si responsabilităţi principale Realizarea suportului de curs pentru un program de perfecționare destinat profesorilor din învățământul
primar care predau limba română (P1);
Implementarea programelor P1-P6 dezvoltate 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”, programe axate pe standardizarea procesului de evaluare
- a receptării și a producerii mesajului oral, la ciclul primar (P1) și la ciclul secundar (P2),
- a receptării și a producerii mesajului scris, la ciclul primar (P3) și la ciclul secundar (P4)
- a competenței structurale, la ciclul primar (P5) și la ciclul secundar (P6).
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Facultatea de Litere, Proiectul POSDRU/157/1.3/S/133900), str. Mihail
Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca;
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Perioada
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Formator
Implementarea programelor P1-P6 dezvoltate în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909,
programe axate pe profesionalizarea procesului de predare/învățare a RLNM la ciclul primar (P1),
gimnazial (P2) și liceal (P3) și pe standardizarea procesului de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4),
gimnazial (P5) și liceal (P6);
Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Facultatea de Litere, Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909), str. Mihail
Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca;
Predarea/ evaluarea limbii române ca limbă nematernă
02/12/2011 - 30/04/2012
Formator
Implementarea programelor P1-P6 dezvoltate în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909
Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Facultatea de Litere, Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909), str. Mihail
Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca;
Predarea/ evaluarea limbii române ca limbă nematernă
01/03/2011 - 31/10/2011
Expert TS
Elaborarea suportului de curs pentru un program de perfecționare destinat profesorilor din
învățământul liceal care predau limba română minorităților naționale (P4, P5-selectiv)
Universitatea „Babeș-Bolyai”, (Facultatea de Litere, Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909), str. Mihail
Kogălniceanu nr. 1, 400084, Cluj-Napoca;
Cercetare/ predare/ evaluare în vederea dezvoltării resurselor umane
01/09/2010 - 01/11/2010
Profesor de limba engleză
Predarea și evaluarea limbii engleze (clasele IX-XII);
Grup Școlar „Aurel Vlaicu”, str. Bd. Muncii, nr. 199-201, Cluj-Napoca;
Predare/evaluare
08/10/2009 - 02/02/2010
Redactor
Analiza manuscriselor trimise înspre publicare, corectarea finală și editarea cărților înainte de
acordarea bunului de tipar;
SC Editura Dacia SA, str. Bd. 21 decembrie 1989, nr. 62, Cluj-Napoca
Corectare, editare, redactare
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

01/09/2008 - 15/07/2009
Profesor de limba engleză și de limba și literatura română
Predarea și evaluarea limbii engleze (clasele I-VIII) și predarea și evaluarea limbii și literaturii române
și a literaturii universale (clasele IX-XII);
Școala cu clasele I-VIII „Silviu Cărpinișianu”, str. Ștefan cel Mare, nr.1, Sebeș, jud. Alba;
Predare/evaluare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

29/10/2011 - 06/11/2011
Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru competențe de Comunicare în limba
oficială

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Strategii de dezvoltare a competenței comunicative în munca cu adulții

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Learn & Vision. S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

CISE 7

27/11/2010 - 31/01/2011
Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația de formator

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Evaluarea participanților; Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; Marketingul formării;
Proiectarea, organizarea, evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor/ stagiilor de formare;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Learn & Vision. S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

CISE 7

22/10/2010 - 24/10/2010
Certificat de absolvire a programului de inițiere pentru ocupația de formator

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Proiectarea și pregătirea formării, realizarea activităților de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Learn & Vision. S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

CISE 7

01/10/2010 → 18/09/2017
Diplomă de doctor

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

În calitate de doctorand cu frecvență, am urmat cursuri precum: Filosofii și pragmatici ale comunicării,
Probleme controversate de gramatică a limbii române, Filosofia limbii, Metode în analiza discursului,
Metode generale de cercetare și metodica abordării de lucrări științifice, subsumate toate Școlii
doctorale Studii lingvistice. În aceeași calitate am făcut cercetare în vederea elaborării tezei de
doctorat. Tema aleasă (Achiziția limbii române ca L2. Interlimba la nivelul A1)) mi-a oferit posibilitatea
să parcurg numeroase studii, articole și alte lucrării din domeniul RLS și RLNM. Am predat seminare
de Limba română contemporană (Fonetică) și cursuri practice de Limbă română, nivel A1, A2, B1, B2
(pentru bursierii Erasmus, DAAD etc. și pentru studenții din Anul pregătitor), am participat la evaluarea
studenților, am participat, de asemenea, la manifestări științifice (conferințe, colocvii, etc.) locale,
naționale și internaționale și am avut diferite activități administrative.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere, Catedra de limba română și
lingvistică generală
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

CISE 8

2008 - 2009
Diplomă de masterat

Disciplinele principale
studiate/competenţele 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 naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

CISE 7

2004 - 2008
Diploma de licență (Limbă şi literatură engleză– Limbă şi literatură română)

Disciplinele principale
studiate/competenţele 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 naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

CISE 6

2004 - 2008
Certificat de absolvire al Departamentului pentru pregătirea cadrelor didactice

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Discipline teoretice: Psihologia educației, Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia
evaluării, Didactica limbii și literaturii române, Didactica limbii și literaturii engleze etc.
Stagii de practică: Practică pedagogică (Limba și literatura română), Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
Cluj Napoca; Practică pedagogică (Limba și literatura engleză), Colegiul Național „George Coșbuc”,
Cluj-Napoca.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

CISE 6

2000 - 2004
Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Specializarea matematică-informatică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Colegiul Național „Lucian Blaga”, Sebeș

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

CISE 3

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

română

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
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Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie
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Scriere
Discurs oral

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Germană

B2

Utilizator
independent

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Spaniolă / Castiliană

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Informaţii suplimentare - 18.02.2009 - am obținut autorizație de traducător și interpret pentru limba engleză;
- 2008-2009 - am urmat (și absolvit) modulul Româna ca limbă străină din cadrul Masteratului
Dinamica limbii române și analiza discursului;
- 2010-2012 - am elaborat materiale didactice și teste de evaluare în conformitate cu syllabusul
cursurilor universitare Limba română și Identitate culturală românească;
- mai 2011 – am participat la organizarea unor conferințe:
1. Alinierea procesului de predare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă la standardele
europene, Cluj Napoca, Facultatea de Litere, UBB, 25-26 martie 2011;
2. Colocviul Internațional Limba română - abordări tradiționale și moderne, Ediția a II-a, Cluj-Napoca,
Facultatea de Litere, UBB, 6-7 mai 2011;
- iulie 2011 - prezent - am predat limba română (A1-C1) în cadrul cursurilor Școlii de Vară organizate
de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE) și Centrul de Cooperări Internaționale
(CCI), din cadrul UBB;
- august 2011, august 2012 - am participat la cursurile Școlii de Vară organizate de Eberhard Karls
Universität Tübingen, în urma cărora am obținut certificate de competență lingvistică pentru nivelul B2;
- octombrie 2011 - am devenit colaborator la Centrul Alpha, UBB, unde am ținut cursuri de limba
română ca limbă străină și am fost evaluator pentru limbile engleză și română;
- septembrie 2012 – prezent – am format cadre didactice care predau RLS sau RLNM în cadrul
modulului de perfecționare organizat de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE), UBB;
- octombrie 2012 – am început, împreună cu asist. univ. dr. Cristina Corcheș (căs. Bocoș) și sub
coordonarea conf. univ. dr. Elena Platon, lucrul la un manual de română ca limbă străină, pentru clasa
a IV-a, aflat acum în curs de publicare;
- iulie 2013, iunie 2014 – am predat limba română în cadrul cursurilor Școlii de Vară Arizona,
organizate de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE), UBB;
- 2013-2015 – am participat la realizarea documentelor necesare pentru auditul ALTE și am participat
la organizarea unor/am organizat ateliere (de validare a itemilor pentru exercițiile de ascultare și de
citire, de evaluare a producțiilor orale și scrise, de structurare a descrierii minimale a limbii române, de
formare de creatori de itemi etc.);

Conferințe cu prezentări:
- Alinierea procesului de predare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă la standardele
europene, 25-26 martie 2011, Facultatea de Litere, UBB, Cluj Napoca
- Colocviul internațional: Limba română – abordări tradiționale și moderne, ediția a II-a, Cluj-Napoca,
6-7 mai 2011 – secțiunea Structura gramaticală a limbii române
- Colocviul internațional: Limba română – abordări tradiționale și moderne, ediția a II-a, Cluj-Napoca,
6-7 mai 2011 – secțiunea Însușirea limbii române – Medii interne/ Medii externe
- Conferința Noi perspective in abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă, Facultatea de
Litere, UBB, Cluj-Napoca, 21-22 septembrie 2012, (Observaţii asupra evaluării competenţei de
receptare a mesajului oral în RLS şi RLNM)
- ALTE 5th International Conference, Language Assessment for Multilingualism, 10-11 aprilie 2014,
Paris, Franța – bursieră
- Conferința aniversară 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, 3-4 octombrie
2014, Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească, Institutul limbii române ca limbă
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europeană, Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca
- Conferinţa naţională „Comunicare, cultură, identitate”, dedicată celebrării a 20 de ani de la înfiinţarea
Departamentului de Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri, FSEGA, UBB, Cluj-Napoca, 25-26
octombrie 2014
- Conferința de lansare a proiectului „Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în
învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor”, contract
POSDRU/157/1.3/S/133900, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, UBB, 2 decembrie.2014 (Competența
de receptare a mesajului oral (Ascultarea) – prezentare generală, input, sarcini, formulare de itemi,
scenario și secțiuni de evaluare).
- Întâlnnirea bianuală ALTE 47th Meeting and Conference, Perugia, Italia, 11-13 noiembrie 2015,
Universita per Stranieri, Perugia.
- WLC 2016 - World LUMEN Congress. Logos Universality Mentality Education Novelty 2016 | LUMEN
15th Anniversary Edition, 12-17 April 2016, lasi & Suceava, Romania.
- Conferința Internațională ”Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, a 3-a ediție,
Târgu Mureș, 19-20 mai 2016, Universitatea Petru Maior.
- Conferința internațională „Diversitate culturală și plurilingvism”, 8-9 septembrie 2016, Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca.
- Conferința „Politețea în sfera publică”, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri,
FSEGA, UBB, Cluj-Napoca, 10 februarie 2017.
- Conferința internațională „ALTE 6th International Conference”, Bologna, Italia, 3-5 mai 2017.
- Conferința Internațională Discurs polifonic în Româna ca limbă străină,, organizată de către
Departamentul de limbă, cultură și civilizație românească (DLCCR) în colaborare cu Institutul Limbii
Române ca Limbă Europeană (ILR-LE), UBB, 20-21 octombrie 2017 (Transferul în AL2).

Granturi:
Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909, Perfectionarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
care predau limba romana minoritatilor nationale – expert pe termen scurt, formator;
Proiectul POSDRU/157/1.3/S/133900, Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în
învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor – expert pe termen
lung, formator;
Proiectul POSDRU/156/1.2/G/133681, e-Learning eficient, Individualizat și Adaptiv pentru învățământ
la distanță (e-LIADA) – expert învățământ;

Data

Semnătura
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