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Departamentul de Limbi Străine, Științe Militare și Management
Disciplinele: Limba engleză și Comunicare, relaţii publice şi tehnici de negociere
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STUDII EFECTUATE, DIPLOME ȘI TITLURI OBȚINUTE:
2009 – 2012

Studii universitare de doctorat: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte.
Titlul tezei de doctorat: Confesivitate şi identitate în poezia feminină românească din anii ’70
şi ’80. Teza abordează, dintr-o perspectivă comparatistă, influenţa literaturii americane asupra
poeziei româneşti din perioada indicată;
Data susținerii: 17.12.2012.
Conducător de doctorat: prof.univ.dr. Gheorghe MANOLACHE.
Titlul științific: doctor în domeniul filologie, conform OMECTS 3250 MD/20.02.2013.
Diplomă de doctor Seria H nr. 0016555, Nr. 1246 din 06.03.2013.

2007 – 2009

Studii universitare de master:Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte.
Specializarea: Modernism şi postmodernism, în domeniul Filologie.
Media anilor de studii: 9,93; Media examenului de dizertaţie: 10.
Diplomă de master Seria H nr. 0023819, Nr. 946 din 07.06.2010.

2003 – 2007

Studii universitare de licenţă: Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte.
Programul de studii: Filologie română-engleză.
Media anilor de studii: 9,32; Media examenului de licenţă: 10.
Diplomă de licenţă Seria A1 nr. 0091055, Nr. 2061 din 10.06.2008.
Titlul științific: licențiat în filologie, domeniul Filologie.
Programul de studii: Limba și literatura română / limba și literatura engleză.

1999 – 2003

Studii liceale: Colegiul Naţional Octavian Goga din Sibiu.
Specializarea: Filologie bilingvă-engleză.
Diplomă de bacalaureat Seria T nr. 0264390, Nr. 226 din 12.07.2003.

2011

Stagii de specializare în domeniul filologie:
- Universitatea Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris, Franţa.
- Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP), Paris, Franţa.
Pregătire profesională în domeniul literaturii comparate, domeniul filologie.

2010

Stagiu de specializare în domeniul cercetării științifice:
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte.
Programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul „Doctoratul în Şcoli de
Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin
publicare ştiinţifică”.
Pregătire profesională în domeniul cercetării științifice.

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ ȘI LOCURILE DE MUNCĂ RELEVANTE:
Perioada și funcția:
Locul de muncă:

2016 – prezent, Lector universitar, cadru didactic titular
Academia Tehnică Militară, București
Departamentul de Limbi Străine, Științe Militare și Management
Activități: - activități didactice la disciplinele: Limba engleză – terminologie ştiințifică generală, Limba
engleză – terminologie aeronautică şi Comunicare şi relaţii publice.
- activități de cercetare științifică în domeniul filologie;
- activități organizatorice în cadrul departamentului;
Tip/sector activitate:
Învățământ superior și cercetare științifică, domeniul Filologie..
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Perioada și funcția:
Locul de muncă:
Activități:

Tip/sector activitate
Perioada și funcția:
Locul de muncă:
Activități:
Tip/sector activitate:
Perioada și funcția:
Locul de muncă:
Activități:
Tip/sector activitate:
Perioada și funcția:
Locul de muncă:
Activități:
Tip/sector activitate:
Perioada și funcția:
Locul de muncă:
Activități:

Tip/sector activitate:
Perioada și funcția:
Locul de muncă:
Activități:

Tip/sector activitate:

3

2014 – 2016, Lector universitar, cadru didactic titular
Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, București
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate
- activități didactice la disciplinele: Limba engleză contemporană, Laborator
lingvistic engleză;
- activități de cercetare științifică în domeniul filologie;
- activități de îndrumare an de studiu, îndrumare proiecte de licență;
- activități organizatorice în cadrul departamentului;
Învățământ superior și cercetare științifică, domeniul Filologie.
2015-2016, Lector universitar, cadru didactic asociat
Academia Tehnică Militară, București
Departamentul de Limbi Străine, Științe Militare și Management
- activități didactice la disciplinele: Limba engleză – terminologie ştiințifică generală, Limba
engleză – terminologie aeronautică și Comunicare şi relaţii publice.
Învățământ superior și cercetare științifică, domeniul Filologie.
2013-2014, Profesor de limba engleză
Centrul de limbi străine MetaServ Educational Centre, Bucureşti.
Cursuri de nivel şi de conversaţie de Limba engleză.
Dezvoltare competențe limbi străine, domeniul Filologie.
2011, Doctorand (3 luni în perioada 01.03 – 01.06.2011)
Universitatea Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris, Franţa.
- Activități didactice în domeniul filologie.
- Activităţi de cercetare şi documentare doctorală în domeniul literaturii comparate.
Învățământ superior și cercetare științifică, domeniul Filologie
2011, Doctorand (3 luni în perioada 01.03 – 01.06.2011)
Observatoire européen du plurilinguisme (OEP), Paris, Franţa.
- Activităţi de cercetare şi documentare doctorală pe tema strategiilor de promovare a
plurilingvismului european cu susţinerea diversităţii şi varietăţii opţiunilor individuale şi
instituţionale.
Cercetare științifică, domeniul Filologie
2009 – 2012, Doctorand
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte.
- Activități de cercetare doctorală;
- Activități de cercetare științifică în cadrul proiectului POSDRU: “Integrarea cercetării
româneşti în contextul cercetării europene-burse doctorale” abordând studiul literaturii
comparate americană-română.
- Activități didactice de predare a limbii engleze și limbii române pentru studenți străini.
Învățământ superior și cercetare științifică, domeniul Filologie

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:
3.1 ACTIVITATEA DIDACTICĂ:
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Activități didactice
la clasă:

- Lector universitar (2016-prezent) la Academia Tehnică Militară București, curs, seminar și
laborator la disciplinele: Limba engleză – terminologie ştiințifică generală, Limba engleză –
terminologie aeronautică și Comunicare şi relaţii publice;
- Lector universitar (2014-2016) la Universitatea Europei de Sud-Est Lumina (UESEL),
București, curs, seminar și laborator la disciplinele: Limba engleză contemporană (Fonetică,
Morfologie, Semantică), Laborator lingvistic engleză (Business Vocabulary);
- Lector universitar, cadru didactic asociat (2015-2016) la Academia Tehnică Militară
București, curs, seminar și laborator la disciplinele: Limba engleză – terminologie ştiințifică
generală, Limba engleză – terminologie aeronautică și Comunicare şi relaţii publice;
- Activități de predare (2014-2015) la disciplinele Comunicare în limba română și
Comunicare în limba engleză în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/130725: FEMINIS „Să progresăm împreună”, Cod SMIS 5146, Fundaţia LUMINA Instituţii de Învăţământ din
Bucureşti;
- Profesor de limba engleză (2013-2014), la Centrul de limbi străine MetaServ Educational
Centre, Bucureşti curs de nivel, Limba engleză și curs de conversaţie Limba engleză;
- Activități didactice (2011) la Universitatea Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris, Franţa, predare
curs de poezie română modernă şi contemporană studenților francezi și străini înmatriculați la
cursul de limbă și literatură română și participare la evaluarea finală a lucrărilor studenţilor
francezi şi străini înscrişi la cursul de literatură română;
- Cadru didactic asociat (2009-2012) la Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Facultatea de Litere
şi Arte, la disciplinele Limba engleză – limbă străină (anul II licență), LEC-cp-Elaborarea
lucrărilor ştiinţifice (anul III licenţă) și Limba română pentru studenţii străini înmatriculaţi în
anul pregătitor.

Activități de
îndrumare/
coordonare
științifică:

- Pregătirea studenţilor şi coordonarea ştiinţifică a lucrărilor studenţilor din Anul I pentru
participarea la Students’ International Conference “CERC 2016”, ATM;
- Îndrumător de studii al studenţilor din Anul II (2014-2015) și anul III (2015-2016) LMA
(Limbi Moderne Aplicate)/UESEL;
- Îndrumarea studenţilor în cadrul Cercului ştiinţific de lectură şi conversaţie în limba
engleză (2014-2015 și 2015-2016) (UESEL);
- Pregătirea studenţilor pentru participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice (2014-2015
și 2015-2016) (UESEL);
- Îndrumător studenţi stagiu de practică, anul II LMA/UESEL (2014-2015);
- Coordonator științific pentru 4 proiecte de licență LMA/UESEL seria 2013-2016.

Activități didactice
organizatorice:

- Secretar ştiinţific și membru al Consiliului Dep. LMA/UESEL (2014-2015);
- Membru al Comisiei de Etică în Departamentul LMA UESEL;
- Președinte al comisiei de admitere UESEL pentru programul de studii Limbi Moderne
Aplicate, sesiunile iulie, august și septembrie 2015;
- Membru in comisia de admitere UESEL pentru programul de studii Limbi Moderne
Aplicate, în sesiunile iulie, august și septembrie 2014;
- Încheiere acord stagiu de practică cu METASERV Bucureşti pentru studenții LMA anul II
de studii (2014-2015);
- Participare la elaborarea unui dosar de autoevaluare pentru un program de studiu în
vederea acreditării acestuia de către ARACIS/UESEL.

Cărți și capitole în
lucrări de
specialitate:

- am publicat la o editură recunoscută CNCSIS B+ o carte de specialitate bazată pe teza de
doctorat Poezia confesivă feminină, Editura MLR - Muzeul Naţional al Literaturii Române, 222
pag., ISBN 978-973-167-234-2, 2014;
- am elaborat și am publicat la edituri recunoscute CNCSIS 4 capitole în cărți de specialitate
în domeniul filologie (2010, 2011, 2012 și 2015);
- am elaborat și este acceptată pentru publicare la o editură din străinătate o carte de
specialitate în limba engleză în domeniul filologie: limba engleză/comunicare: The Identity
of Metaphor – The Metaphor of Identity. Discourse and Portrait, Peter Lang International
Academic Publishers, 230 pag., 2016.
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Materiale didactice:

- am elaborat 3 suporturi de curs: Phonetics and Phonology (2014), Morphology I și II (2014)
și Semantics (2015) pentru disciplinele predate la UESEL București;
- am elaborat 1 suport de curs Comunicare, relații publice și tehnici de negociere (2015)
pentru disciplinele predate la ATM București.

3.2 ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ:
Articole, studii,
comunicări:

- am elaborat/publicat 13 articole științifice în reviste de specialitate, dintre care:
- 11 articole în reviste indexate BDI;
- 1 articol într-o revistă de specialitate internațională
- 1 articol într-o revistă de specialitate neindexată;
- 7 articole indexate BDI publicate după obținerea titlului științific de doctor;
- am elaborat/prezentat/publicat 10 articole științifice în volumele unor conferințe
științifice internaționale, dintre care:
- 1 articol indexat ISI Web of Knolwledge;
- 4 articole publicate după obținerea titlului științific de doctor.

Activitate editorială:

- membru în colectivul de editare al revistei Language, Literature and Cultural Studies, ATM
(Index Copernicus International, The Linguist List, SCIPIO);
- recenzor lingvistic al MTA Review, 2016;
- membru în colectivul de editare al revistei South-East European Journal of Political
Science, Vol. III, no. 1, January-May 2015, ISSN:2392 - 814X; ISSNL: 2286 – 4547 (indexed
in DOAJ, EBSCO);
- membru în colectivul de editare al revistei Journal of Modern Applied Languages and
Pedagogy, Lumina Publishing, 1/2015, ISSN–L 2457-9602.

Organizare de
manifestări
științifice:

- membru al Centrului de Cercetări Filologice și Interculturale (CCFI), Universitatea Lucian
Blaga, Sibiu (2014 – prezent);
- membru organizator al secţiunii: English and intercultural communication Session 1,
Students’ International Conference CERC 2016, ATM;
- membru în comitetul de organizare a conferinței: The 2nd International Conference of
Modern Applied Languages, UESEL, București, 27-28 iunie 2015;
- membru în comitetul de organizare a conferinței The International Conference on
Humanities and Social Sciences Perspectives on Gender in a Global World. Interdisciplinary
Approaches LUSEEC, UESEL, București,14-16 mai 2015;
- membru în echipa de organizare a workshop-ului intitulat: Traducere culturală în poezia
contemporană, LMA, UESEL, București, 4 decembrie 2014;
- membru în echipa de organizare a workshop-ului: Limbile străine aplicate şi piaţa
europeană a muncii, LMA, UESEL, București, 22 mai, 2014;
- membru în comitetul de organizare a conferinței: The 1st International Conference of
Applied Modern Languages, UESEL, București, 16-17 mai 2014;
- membru în comitetul de organizare a conferinței: The International Symposium on
Literature, 1st Edition, Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Litere şi Arte, Sibiu,
Centrul de Cercetări Filologice şi Interculturale, afiliat OEP Sibiu 2012;
- moderator al secţiunii: The Cultures in Transit Student Symposium: Literature and Music în
Time în cadrul conferinței: The International Symposium on Literature, 1st Edition,
Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Litere şi Arte, Sibiu, Centrul de Cercetări
Filologice şi Interculturale, afiliat OEP Sibiu 2012.

Granturi științifice:

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/130725 (2014-2015): FEMINIS -„Să progresăm împreună”,
Cod SMIS 5146, Coordonator proiect: (P1): Fundaţia LUMINA Instituţii de Învăţământ din
Bucureşti, Parteneri în proiect: (P2): Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din
România, (P3): Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus, Madrid,
Spania; valoare proiect: 17.086.799 lei = 3.840.000 euro:
- membru în echipa de proiect, în calitate de expert pe termen lung;
- activități desfășurate: pregătirea cursurilor și predare la disciplinele Comunicare în limba
română și Comunicare în limba engleză.
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Proiectul POSDRU/88/1.5/S/60370 (2009-2012): Integrarea cercetării româneşti în contextul
cercetării europene-burse doctorale, domeniul Filologie, Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, valoare proiect: 11.542.600 lei = 2.500.000 euro:
- membru în echipa de proiect, în calitate de doctorand;
- activități desfășurate: cercetare științifică în domeniul filologie.
Alte activități de
cercetare științifică:

- (2009-2012) elaborarea și susținerea tezei de doctorat cu titlul Confesivitate şi identitate în
poezia feminina românească din anii ’70 şi ’80, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea
de Litere şi Arte, coordonator ştiinţific prof.univ.dr. Gheorghe MANOLACHE. Teza abordează,
dintr-o perspectivă comparatistă, influenţa literaturii americane asupra poeziei româneşti din
perioada indicată;
- (2011) activități de cercetare doctorală la Universitatea Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris,
Franţa și la Observatoire Europeen du Plurilinguisme (OEP), Paris, Franța;
- (2011) participare la şedinţele lunare ale OEP, Paris, Franța, pe tema strategiilor de promovare a
plurilingvismului european cu susţinerea diversităţii şi varietăţii opţiunilor individuale şi
instituţionale);
- (2011) participare la seminarul doctoral Politici lingvistice şi plurilingvism, coordonator prof.
José Carlos Herreras, OEP şi Şcoala doctorală din cadrul Universităţii Paris 7 Denis Diderot;
- (2011) traducere articole din domeniul lingvisticii din baza de date OEP, din limbile engleză
și franceză în limba română;
- (2009) elaborarea și susținerea lucrării de dizertație masterat Max Blecher şi sensul căutării
de sine, lucrare de dizertaţie masterat, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere
şi Arte;
- (2008) Participare la Colocviul Internațional despre predarea poeziei în Europa, în cadrul
Salonului European al Educației de la Paris, 27-30.11.2008 și prezentarea lucrării Tânăra poezie
din România: afinităţi elective;
- (2007) elaborare și prezentare lucrare de licență: Identitate şi alteritate în poezia confesivă: Sylvia
Plath şi Mariana Marin, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte.

3.3 RECUNOAȘTEREA ȘI IMPACTUL ACTIVITĂȚII:
Carte științifică/
lucrări publicate în
străinătate:

- am elaborat și este în curs de publicare la o editură recunoscută din străinătate, o carte de
specialitate în limba engleză domeniul filologie: The Identity of Metaphor – The Metaphor of
Identity. Discourse and Portrait, Peter Lang International Academic Publishers, 230 pag.,2016;
- am publicat un articol științific, Poezia confesivă: Perspective, reprezentanți, teorii, într-o
lucrare publicată în străinătate:, ZILELE STUDIILOR ROMANICE (II) – Teorii, modele noi și
aplicarea lor în lingvistică, literatură, translatologia și didactica ultimilor 20 de ani,
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická Fakulta, Katedra romanistiky, ISBN: 97880-223-3059-6, Slovacia, Bratislava, 2012.

Citare, mențiune
bibliografică,
cronică, recenzare:

- Recenzie asupra volumului Poezia confesivă feminină, Editura MLR - Muzeul Naţional al
Literaturii Române, București, 2014, realizată de Corina Gruber, cu titlul Scriitura cu o mie
de fețe, în Revista Euphorion, pag. 8, nr. 9-10, septembrie/ octombrie 2014.
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Premii și distincții:

Stagii în străinătate:
Prezența în baze de
date din țară și din
străinătate:

- Diplomă de merit pentru Cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică în domeniul Ştiinţe socioumane acordată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 2009;
- Premiul I la Colocviul Naţional Universitar de Literatură Română Contemporană, ediţia a Va, Braşov, 2009;
- Premiul pentru debut pe anul 2008 al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu, pentru
volumul Paper Clips, Editura Axa, 2008;
- Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru cartea Paper Clips, Editura Axa,
Botoşani, 2008;
- Premiul Naţional Iustin Panţa pentru volumul de poezie Paper Clips, Axa, 2008;
- Nominalizată la Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu, Opera Prima, 2008;
- Marele Premiu Lucian Blaga, la Colocviul Naţional Studenţesc Lucian Blaga, Ediţia a X-a,
Sibiu, 2008;
- Concursul Naţional de Poezie Aron Cotruş în cadrul Zilelor Revistelor Culturale din
Transilvania şi Banat, ediţia a VII-a, Mediaş, 18-19.05.2007;
- Premiul pentru scriitor debutant în manuscris al Editurii Axa, al Revistei Euphorion şi al
Revistei Convorbiri literare la Concursul Naţional de poezie şi interpretare critică a operei
eminesciene Porni Luceafărul…, Botoşani, 2007;
- Premiul I la Colocviul Naţional Studenţesc Lucian Blaga, Ediţia a IX-a, Sibiu, 2007;
- Premiul al II-lea la Concursul Naţional de Poezie Aron Cotruş, în cadrul Zilelor Revistelor
Culturale din Transilvania şi Banat, ediţia a VII-a, Mediaş, 18-19 mai 2007;
- Premiul I la Colocviul Naţional Studenţesc Lucian Blaga, Ediţia a VIII-a, Sibiu, 2006;
- Premiul Universităţii din Chişinău, Republica Moldova, Colocviul Naţional Studenţesc
Mihai Eminescu, Iaşi, 2005.
- stagiu la Universitatea Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris, Franţa (3 luni, 2011);
- stagiu la Observatoire Européen du Plurilinguisme, Paris, Franţa (3 luni, 2011).
Publicațiile sunt indexate în baze de date internaționale, având 21 de prezențe:
- ISI Web of Knowledge – 1;
- SCOPUS – 6;
- EBSCO – 6;
- CEEOL – 2;
- SCIPIO – 2;
- INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL – 2;
- ULRICHSWEB – 1;
- GLOBAL IMPACT FACTOR – 1.
Cărțile și articolele publicate sunt indexate în bazele de date naționale:
- Biblioteca Națională, capitolul Lingvistică.Filologie.Literatură/Critică și istorie literară Critică
și Istorie Litarară – 5 (cărți și capitole cărți);
- Biblioteca Națională, capitolul Lingvistică.Filologie.Literatură - 7 (articole).

Comisii:

- membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de lector universitar la Universitatea
UESEL, București: Lingvistică generală și aplicată I și II, Introducere în teoria informației și
comunicării I și II/ Structuri morfosintactice I și II, Terminologie/Lexicologie, 14 – 15.07.2015.
- membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de lector universitar la Universitatea
UESEL, București: Limba contemporana engleza (curs si seminar), Laborator lingvistic
engleză –seminar, Laborator lingvistic engleză – seminar, Tipologia discursului/Analiza
discursului (curs si seminar), Teoria si practica traducerii (curs), 05 – 10.02.2016.

Membru în asociații
profesionale:

- membru RSEAS: The Romanian Society for English and American Studies (din 2013);
- membru ESSE: The European Society for the Study of English (din 2013);
- membru al Centrului de Cercetări Filologice și Interculturale (CCFI), Universitatea Lucian
Blaga, Sibiu (din 2014);
- stagiar la Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP), Paris, Franţa (2011).
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COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI TRANSVERSALE:
Limba maternă

Română

Limbi străine
cunoscute
Autoevaluare
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Înţelegere

Vorbire

Scriere

CURRICULUM VITAE
Ascultare

Nivel european (*)

Engleză

C2

Citire
C2

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C2

C2

Exprimare scrisă
C2

posesor al unui Certificat Cambridge – CAE şi al unui Atestat profesional de limbă
Franceză

C2

C2

C1

C1

C1

Spaniolă

C1

C1

B2

B2

B1

Italiană

C1

B2

B2

B2

B1

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

Competențe de
comunicare:

- exercitate prin activitatea didactică desfăşurată până în prezent şi prin participarea la diverse
colocvii naţionale şi internaţionale, sesiuni ştiinţifice şi de comunicări ale studenţilor şi
profesorilor.

Competențe - am fost numită membru în comisia de admitere LMA UESEL 2014 şi preşedinte al comisiei
organizaționale/ de admitere LMA UESEL 2015;
manageriale: - am fost desemnată membru în Comisia de Etică a departamentului LMA;
- am participat la organizarea de conferinţe internaţionale, ateliere şi cercuri ştiinţifice
studenţeşti, precum şi la editarea revistei departamentului LMA, fiind, de asemenea, peer
reviewer al revistei departamentului RISE;
- ca îndrumător al studenţilor UESEL LMA, anul II, m-am ocupat de încheierea unui acord
pentru stagiul de practică în limba engleză;
- în timpul facultăţii, al masteratului şi doctoratului m-am implicat în organizarea colocviilor şi
a sesiunilor ştiinţifice care au avut loc sub egida ULBS, Facultatea de Litere şi Arte. De
asemenea, am fost secretar al Cercului de limba şi literatura română.
- în anul 2012 am participat la The International Symposium on Literature, 1st Edition, Univ.
Lucian Blaga, Sibiu, The Cultures in Transit Student Symposium: Music and Literature, în
calitate de moderator al secţiunii: Literature and Music în Time;
- în cadrul UESEL colaborez cu colegii de departament pentru organizarea de conferinţe
internaţionale, ateliere şi cercuri ştiinţifice, editarea revistei departamentului LMA, precum şi
la elaborarea subiectelor de admitere şi de suporturi de curs în cadrul proiectului POSDRU în
care suntem implicaţi: FEMINIS -„Să progresăm împreună”, Cod SMIS 5146, Fundaţia
LUMINA Instituţii de Învăţământ din Bucureşti;
- în timpul stagiului doctoral la Universitatea Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, la Observatoire
Européen du Plurilinguisme (OEP) și în timpul pregătirii prin doctorat la Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu am desfăşurat activităţi de cercetare şi proiecte în echipă, iar în timpul
anilor de facultate am participat, alături de o echipă de cercetare, la Cercul de eminescologie.
Competențe
informatice:
Competențe și
aptitudini artistice:
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- pachetul de programe Microsoft Office
- publicarea unei cărţi de poezie: Paper Clips, Editura Axa, 2008;
- publicarea a două volume de poezie în calitate de coautor;
- publicare de poezie în reviste: România literară, Euphorion, Transilvania, Ramuri, Convorbiri
literare, Contemporanul, Poesis, Familia, Apostrof, Caietele de la Mediaş şi în antologii de
poezie;
- membră a Cenaclului literar “Vladimir Munteanu” al Revistei Euphorion Sibiu în perioada
2003-2008;
- membră a Cenaclului literar al Facultății de Litere și Arte Sibiu, patronat de poetul Radu
Vancu, conferențiar universitar doctor la ULB Sibiu, în perioada 2004-2012;
- participare la Colocviul Naţional al Tinerilor Scriitori organizat de USR în 2008, 2009, 2010;
- participare la Festivalul Naţional Primăvara poeţilor de la Sibiu, ediţia a II-a, 23-29 martie,
2009.

RECOMANDĂRI:

Pagina 7 / 7- Curriculum vitae, Daniela MOLDOVEANU

CURRICULUM VITAE
-

prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, Facultatea de Litere şi Arte, Director al Centrului de Cercetări Filologice
şi Interculturale, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, tel. +40.269.21.55.56, e-mail: g.manolache@yahoo.com
conf. univ. dr. Alexandra Mitrea, Facultatea de Litere şi Arte, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, tel.
+40.269.21.55.56, e-mail: alexmitrea2003@yahoo.com
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