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Experienţa profesională

Perioada

2009 – …: conferenţiar universitar, Departamentul de lingvistică, Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucureşti (limba română contemporană, lexicologie,
etimologie);
2005 - ...: cercetător ştiinţific III (cu jumătate de normă), Departamentul de
etimologie, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din
Bucureşti al Academiei Române;
2004 – 2009: lector universitar, Catedra de limba română, Facultatea de Litere,
Universitatea din Bucureşti (fonetică, limbă română contemporană,
lexicologie);
2001 – 2002: lector asociat de limba română la Institutul Român de Cultură şi
Cercetare Umanistică din Veneţia, în colaborare cu Universitatea „Ça Foscari”
din Veneţia;
2000 – 2003: lector de schimb, Catedra de limba şi literatura română,
Facultatea de Litere şi Filozofie, Universitatea de Studii din Padova (cursuri
practice de limba română, istoria limbii, stilistică funcţională, lexicologie);
1998 - 2004: asistent universitar, Catedra de limba română, Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucureşti (istoria limbii, limbă română contemporană,
fonetică);
1995 – 1998: preparator universitar, Catedra de limba română, Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucureşti (istoria limbii, fonetică, limbă română
contemporană);
1994 – 1995: asistent de cercetare, Colectivul de limbă literară, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” din Bucureşti al Academiei
Române;
1994 – 1995: titular de curs practic de limba latină (limbă veche de profil),
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti;

Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar, Departamentul de lingvistică, Facultatea de Litere,
Universitatea din București
CS III (cu jumătate de normă), Departamentul de etimologie, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” din București al Academiei
Române
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

2016 - ... Prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea din București,
responsabil cu problemele legate de studii: coordonarea Comisiei de studii,
coordonarea activităților didactice (cursuri opționale, plata cu ora, calendarul
examenelor etc.), coordonarea examenelor de finalizare a studiilor (licență și
disertație), coordonarea activității secretarelor de departamente, coordonarea
acreditării programelor de studii filologice din partea A.R.A.C.I.S,
organizarea ceremoniilor de acordare a titlurilor de doctor honoris causa și
profesor honoris causa.
2009 - 2016 Prodecan, Facultatea de Litere, Universitatea din București,
responsabil cu probleme studențești (burse, cazări, bilete în tabere, relația cu
asociațiile studențești etc.), coordonator al activităților de promovare a
programelor de studii ale Facultății de Litere și responsabil de relația cu
învățământul preuniversitar (grade didactice, cursuri de perfecționare,
întâlniri cu profesorii etc.)
2009 - ... Membru al Consiliului Facultății de Litere, UB
2009 - 2015 Secretar al Comisiei de admitere la Facultatea de Litere, UB
2012 - ... Șef de proiect în cadrul Departamentului de etimologie, Institutul
de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” din București al
Academiei Române
2012 - ... Membru al Consiliului științific al Institutului de Lingvistică „Iorgu
Iordan - Alexandru Rosetti” din București al Academiei Române
2011 - 2015 Membru al Senatului Universității din București
2014 - ...
Membru al conducerii Centrului de studii românești, în cadrul
Facultății de Litere, responsabil cu coordonarea predării limbii, culturii și
civilizației românești studenților străini (Anul pregătitor)

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Universitatea din Bucureşti, Blv. M. Kogălniceanu, 36-46, sect. 5, cod
050107
Învăţământ superior şi cercetare

Educaţie şi formare
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Perioada 2010 – 2013: postdoctorat în Științe socio-umane, domeniul de cercetare
Filologie – Lingvistică, proiectul „Valorificarea identităților culturale în
procesele globale”, Academia Română.
1996 – 2002: doctorat în Ştiinţe filologice, Facultatea de Litere, Universitatea
din Bucureşti.
1994 – 1995: masterat în Filologie/Program de studii aprofundate,
specializarea: Gramatică istorică, Catedra de limba română, Facultatea de
Litere, Universitatea din Bucureşti.
1989 - 1994: student la Facultatea de Litere, Universitatea din București,
programul de studii „Limba și literatura română - limba și literatura latină”
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Ştiinţe Filologice
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Istoria limbii române: capacitatea de înțelegere, de explicare și de
valorificare în cercetare a evoluției limbii române în etapele succesive de (a)
formare [trecerea de la latină la română], (b) diversificare regională, (c)
apariție a primelor texte scrise în limba română, (d) constituire și dezvoltare
a unei tradiții literare a scrisului românesc, (e) realizare a primelor contacte
lingvistice și culturale cu limbile și culturile europene moderne, (f)
redimensionare structurală a limbii literare după modelele occidentale, (g)
unificare a limbii literare și integrare în circuitul cultural european.
Limba română contemporană: capacitatea de înțelegere, de explicare și de
valorificare în cercetare a mecanismelor structurale ale limbii contemporane,
manifestate la toate nivelurile ei: lexical, morfosintactic și stilistic.
Istoria literaturii române: formarea unei baze culturale prin parcurgerea
tuturor etapelor de evoluție a literaturii române de la primele texte literare și
până în prezent.
Limba şi literatura latină: capacitatea de înțelegere, de explicare și de
valorificare în cercetare a valorii lingvistice și culturale a limbii, culturii și
civilizației latine, temelie a principalelor limbi și culturi europene.
Metodica predării limbii și a literaturii române, respectiv a limbii și literaturii
latine, componentă obligatorie pentru înțelegerea, realizarea și perfecționarea
strategiilor de predare a acestor materii în fața elevilor din învățământul
preuniversitar.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Absolvent al unui program de studii postdoctorale.

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Absolvent al Programului de studii aprofundate, specializarea „Gramatică
istorică”
Licenţiat în Ştiinţe Filologice, programul de studii „Limba și literatura
română - limba și literatura latină”
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) Italiană şi franceză
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
Nivel
C
Nivel
B
Nivel
B
Nivel
B
Nivel
Limba italiană C
1 autonom 1 autonom 2 avansat 2 avansat 2 avansat
Nivel
C
Nivel
B Nivel de B Nivel de B Nivel de
Limba franceză B
2 avansat 1 autonom 1
bază
1
bază
1
bază
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Capacitate de integrare socială
sociale
Capacitate de relaționare cu majoritatea tipurilor de interlocutori
Capacitatea de a asigura un climat de calm, de încredere și de
responsabilitate grupurilor de oameni cu care am colaborat și pe care i-am
coordonat
Competenţe şi aptitudini Bună comunicare cu studenţii şi profesorii (responsabil, din partea
organizatorice conducerii Facultăţii de Litere, UB, al relaţiei cu studenţii, cu elevii –
potenţiali studenţi – şi cu profesorii de limba şi literatura română din
învăţământul preuniversitar).
Bună comunicare cu colegii, exersată și perfecționată în calitate de
responsabil din partea conducerii facultății cu diverse sarcini administrative
(comisii de admitere, Anul Pregătitor, programe de perfecționare, practica de
specialitate etc.)
Bună comunicare și colaborare cu colegii în cadrul pregătirii și gestionării
unor colocvii științifice

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Capacitate de organizare a întâlnirilor de lucru
Capacitate de gestionare a activităţilor de promovare instituţională
Capacitate de coordonare a cercetării şi a perfecţionării cadrelor didactice
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Competenţe şi aptitudini de Prin natura însăși a activității profesionale, am acumulat cunoștințe și mi-am
utilizare a calculatorului
perfecționat următoarele competențe și aptitudini în utilizarea calculatorului:
Competențe de utilizare Microsoft Office:
Word,
Power Point
Competențe de exploatare și valorificare a facilităților oferite de Internet:
programe diverse de poștă electonică
motoare de căutare (Internet Explorer, Google, Modzilla FireFox etc.)
modalități moderne de stocare a informației (Dropbox, OneDrive etc.)
competențe de exploatare a bazelor de date ale bibliotecilor

Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Deţin permis de conducere, categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

