Curriculum vitae
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Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Vesa Florea Viorica
Nr. 3, Făt Frumos, Cluj Napoca, România

Telefon(oane)

Mobil:

0746666267

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

vesafviorica@yahoo.com
română
04.09.1962
Feminin

Funcţia în cadrul proiectului
(în anul I de implementare)

Experienţa profesională Sunt asistentă titulară în cadrul Departamentului de Limbă Cultură și Civlizație Românească din 1991,
când am ocupat acest post prin concurs. Am predat limba română ca limbă străină la multe grupe de
studenți, la nivelurile începători, intermediari și avansați.
Am obținut titlul de doctor universitar în domeniul FILOLOGIE în 2009 cu lucrarea: Metafora lacrimii
în poezia românească.
Volumul Metafora lacrimii în poezia românească a apărut la editura Presa Universitară Cujeană,
2014;
Am scris un volum de verbe românești, Româna ca Limbă Străină; Verbul, 2017;
Sunt co-autor al unui volum de teste în limba română; Teste de limba română ca RLS, Teste – A1,
A2, B1, B2, Editura Risoprint,Cluj-Napoca, 2008.
Am absolvit programul Comunicare in limba oficiala din cadrul proiectului POSDRU 63909 RLNM,
data de 11 decembrie 2011.
Am absolvit programul de Formator din cadrul proiectului POSDRU 63909 RLNM, data 27.02.2011
În urma unui concurs organizat de Departamentul de Limbă, Cultură şi civilizaţie Românească am
ocupat postul de asistent titular în cadrul acestei catedre în octombrie 1991.
Am publicat articole şi am susţinut comunicări în cadrul unor conferințe/ simpozioane naționale și
internaționale.
Am participat la cursurile de vară organizate de Universitatea „Babeş-Bolyai” sau la cele oferite în
cadrul programului ERASMUS Intensive Language Courses.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

1991- 2017
asistent titular in cadrul Departamentului de LIMBĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ROMÂNEASCĂ
predare la grupele de studenţi străini, anul pregătitor
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

10.04.2009
doctor universitar în domeniul FILOLOGIE
FILOLOGIE, LIMBA LATINĂ, predare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj-Napoca
ISCED 6
01.10.1983 – 01.10.1987
Diploma de licenţă
FILOLOGIE, limba şi literatura română - limba şi literatura latină
Facultatea de Litere „Babeş- Bolyai”
ISCED 5

Aptitudini şi competenţe Atitudine pozitivă,
personale Bunăvoinţă,

Creativitate -în realizarea de teste şi materiale destinate predării limbii române ca limbă străină,
Curiozitate - tratarea interactivă a unor teme vizând aspecte specifice unor culturi diferite,
Entuziasm - expunere însufleţită a informaţiilor prezentate, interes pentru auditoriu.

Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Franceza

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba

Ascultare
A2

Vorbire
Citire

A2

Participare la
conversaţie
A1

Scriere
Discurs oral

A1

Exprimare scrisă
A2

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

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Nivel începători
Am studiat vioara 8 ani la Liceul de Muzică din Cluj şi 4 ani la Şcoala Populară de Arte, am pregătit
un spectacol susţinut de elevii Liceului M. Eminescu pe scena Teatrului National din Cluj-Napoca, în
colaborare cu actori clujeni cunoscuţi.
Sociabilitate, energie, angajament în sarcini, abilităţi de comunicare, de predare şi de învăţare,
dobândite în cadrul cursurilor Şcolii de Minister Teocratic.
Nu posed.

Activitatea științifică:
Lucrări publicate:
I. Carte cu un singur autor:
1. Carte CNCS, Metafora lacrimii în poezia românească, 2014, Presa Universitară Cujeană;
2. Carte CNCS, Româna ca limbă străină. Verbul, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2017;
II. Carte la care sunt co-autor:
1. Cărți științifice/ capitole publicate la edituri recunoscute CNCS, Limba română ca limbă străină, -A1,

A2, B1, B2, Vîlcu Dina Gabriela, autor principal, Platon Elena, co-autor, Sonea Ioana-Silvia, co-autor,
Vesa-Florea Viorica, co-autor;
2. Cărți științifice/ capitole publicate în alte edituri românești; Româna ca limbă străină. Teste - A1, A2,
B1, B2, Editura Risoprint, 2008. Sonea Ioana-Silvia, autor principal, Vîlcu Dina Gabriela, co-autor,
Vesa-Florea Viorica, co-autor, Platon Elena, co-autor.
III. Articole și recenzii:
1. O abordare semantică a adjectivelor. Sugestii pentru predarea acestora la studenţii străini,
„Studia”, Universitatis „ Babeş-Bolyai”,1992- Philologia;
2. Doamna Clara- Caracterizare de personaj, Echinox, 1992;
3. Sugestii de predare a pronumelor relative şi interogative la studenţii străini- „Studia”,
Universitatea „Babeș-Bolyai”, 1993-Philologia;
4. Sugestii de îmbunătăţire a performanţelor testării şi evaluării orale, Actele Simpozionului naţional
„Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină”, 9-10 mai 2003, p. 52;
5. Un nou volum de verbe românești, Editura Casa Cărții de Știință, 40 de ani de limba română ca
limbă străină la UBB. 1974-2014, Editori: Elena Platon, Antonela Arieșan, p. 348; 2014;
6. Îmbunătățirea predării verbului în cadrul L.R.S. prin folosirea unui ghid de verbe, revista “Studia”,
2017;
7. Tradiție și inovație în cadrul R.L.S. Verbul, Iași, 2017, (în curs de aparție);
8. Modalități practice de utilizare a unui nou instrument de lucru în R.L.S. Verbul, Cluj-Napoca, (în
curs de apariție);
Recenzie:
O recenzie a cărții: Evaluarea competențelor de comuncare scrisă în limba română – ciclul primar
(EVRO-P3), autori: Elena Platn (coordonator), Anamaria Radu, Ioana Sonea, Ștefania Tărău, apărută în
revista „Studia”, 2017.
Alte articole publicate în „Tribuna Ardealului:
1. Bucuria cărţii- „Tribuna Ardealului”, convorbire cu Vasile Igna, directorul Editurii „Dacia”, rubrica
de cultură, 24 aprilie, 1992;
2. Cafenelele Europei, 29 aprilie, 1992;
3. Oaze, 6 mai, 1992;
4. Zilele Lucian Blaga- Regal de poezie, 12 mai, 1992;
5. Despre timpul nostru liber, 5 iunie, 1992;
6. Expoziția Gyorkos Manyi Albert, 16 iunie, 1992;
7. Expozițiile de pictură Natalia și Andrei Negură, 3 iulie, 1992;
8. Risipitorii, 6 august, 1992;
9. O bibliotecă fără cititori, 2 octombrie, 1992;
10. O istorie a creionului, 13 octombrie, 1992;
III. Comunicări și participări la conferințe naționale și internaționale:

1. Deficitul de comunicare. Modalităţi de optimizare a comunicării la grupele de studenţi străini,
Simpozionul naţional „Limba română ca limbă străină”, Cluj- Napoca, 1991;
2. Sugestii de predare a pronumelor relative şi interogative la grupele de studenţi străini Simpozionul naţional „Limba română ca limbă străină”, Cluj- Napoca, 1993;
3. Sugestii de predare a limbii române la grupele de studenţi basarabeni, -Simpozionul naţional, Cluj
Napoca 1996;
4. Metafora oglinzii în poezia eminesciană- Simpozionul naţional „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002;
5. Sugestii de îmbunătăţire a performanţelor testării şi evaluării orale- Simpozionul naţional
„Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină” Cluj- Napoca, 9,10 mai 2003;
6. Obiective ale însuşirii limbii române ca limbă străină, Simpozion internaţional, 2006;
7. Metode de testare a competenţei de înţelegere după auz în RLS; 2007;
8. Conferință științifică națională, Verbe românești, o abordare din perspectiva L.R.L.S., 2014
9. Tradiție și inovație în cadrul L.R.S. Verbul, Simpozionul internațional, Clasic și modern în cercetarea
filologică românească actuală, a XVI-a ediție a Simpozionului Anual al Institutului de Filologie Română
„A. Philippide” dedicat împlinirii a 90 de ani de la înființarea institutului, Iași, 27-29 septembrie, 2017;
10.Modalități practice de utilizare a unui nou instrument de lucru în R.L.S.,Conferința internațională
Discurs polifonic în Româna ca Limbă Străină (R.L.S.) Cluj-Napoca, 20-21 octombrie, 2017.
2009 Susţinerea lucrării de doctorat: Metafora lacrimii în poezia românească.
IV. Proiecte:
1. Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română
minorităţilor naţionale, 2010, POSDRU;
2. Proiect, Certificarea competențelor lingvistice în româna ca limbă străină (RLS) 2013, Universitatea
Babeș-Bolyai;
3. Am absolvit programul Comunicare in limba oficiala din cadrul proiectului POSDRU 63909 RLNM,
data de 11 decembrie 2011;
4. Am absolvit programul de Formator din cadrul proiectului POSDRU 63909 RLNM, data 27.02.2011.

