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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                                                                           
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Mihele Mihaela Roxana 

E-mail roxanamihele@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

  

  

Locul de muncă  
 

lector universitar, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Departamentul de 
Limbi Străine Specializate 

   
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
 

 Octombrie 2007 – până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat lector universitar dr. (asistent univ. dr. din octombrie 2007 până în martie 2013) 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare de cursuri (English for International Tourism, British Culture and Civilization), elaborarea de 
syllabusuri, îndrumarea educațională și profesională a studenților, elaborarea de subiecte pentru 
examenele de competență lingvistică, organizarea și evaluarea acestora, activitate de cercetare în 
domenii diferite de interes (publicare de articole, participare la conferințe și workshop-uri, etc.) 
participare în comisiile de concurs pentru titularizarea pe post la catedră) 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Străine de Specialitate (specializare-Engleză pentru 
Geografia Turismului), Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație universitară 
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Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Octombrie 2007 – până în prezent 
profesor colaborator  

  predare de cursuri, supravegherea examenelor, corectarea și evaluarea lucrărilor candidaților 
  Centrul de Limbi Moderne “Alpha”, Facultatea de Litere, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
  Educație universitară 
 
 
 

  Octombrie 2004 – Octombrie 2007 
  doctorand cu frecvență 
pregătirea tezei de doctorat,  predarea de cursuri (Grammar Exercises, Communication Skills,    
Translations, Essay Writing, Literary Analyses) 
  Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura engleză, Universitatea “Babeș-Bolyai”,Cluj-    
Napoca. 

Educație universitară 
 
  Septembrie 2002 – Octombrie 2004 
  profesor suplinitor 
  predarea de lecții, elaborarea de syllabusuri, îndrumarea educațională e elevilor 
 
  Liceul teoretic “Lucian Blaga”, Oradea 

  Educație preuniversitară 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada   Octombrie 2004 – Martie 2010  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie, calificativul „foarte bine”, distincţia „Cum Laude” 

Disciplinele principale studiate   Literatură Americană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   Facultatea de Litere, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 
 

 
Perioada 

                    Calificarea / diploma obţinută    
Disciplinele principale studiate /        

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate /         
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

 
 

Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate /          
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  

 
Perioada 

                    Calificarea / diploma obţinută    
Disciplinele principale studiate /            

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
 

Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută    

Disciplinele principale studiate /             
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  

 

 
August 2004 
Definitivat în învățământul preuniversitar 
Limba și literatura engleză și americană, Metodica predării limbii engleze, Psihologie și pedagogie 
Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

 
Octombrie 2002 – Iulie 2003 
Masterat în „American Literature and Linguistics”  
Literatură și Lingvistică Americană, Critică Literară Americană 

  Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura engleză, Universitatea “Babeș-Bolyai”,Cluj-       
Napoca. 
 

Octombrie 1998 – Iulie 2002 
Licență în Filologie  
Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Literatură universală 

  Universitatea din Oradea 
 

   Octombrie 1997 – Octombrie 1998 
 - 
Limba și literatura engleză, Psihologie și pedagogie 

  Colegiul de Institutori, Universitatea din Oradea 
 

  Septembrie 1994 – Iunie 1997 
Bacalaureat 
Limbi străine (Engleză – Franceză), Limba română, științe sociale 

 Liceul teoretic “Lucian Blaga”, Oradea 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2 Expert C2 Expert C2 Expert C2 Expert C2 Expert 

Franceză  C1 Avansat C2 Expert B2 Intermediar B2 Intermediar B2 Intermediar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale comunicativă, deschisă spre nou, tolerantă, îmi place să lucrez și să studiez într-un mediu 
multicultural 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

bun organizator, punctuală, muncitoare, motivată, implicată 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

utilizez fecvent programele Word, Power Point 

  

Competenţe şi aptitudini artistice creativă (imi place să pictez, să fac design vestimentar) 
  

Alte competenţe şi aptitudini spirit critic, sunt atentă la detalii, sunt preocupată de analiza și teoria literară, cultura și civilizația 
americană, studiile etnice si multiculturale 

  

Permis(e) de conducere -  
  

Informaţii suplimentare 
Referințe 

 
Pasiuni 

 
 

 

  - la cerere 

  - călătorii, design vestimentar, gastronomia, muzica clasică şi modernă, drumeţii, lectura (istoria 

picturii, istoria modei, politică internaţională). 

 
  

Anexe Cv Appendix- Lista activității științifice 

 

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

