
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume   Vleja Victoria Luminiţa 
Adresă  Bd. General Ion Dragalina 21, ap. 7, cod 300162 Timişoara, România 

Telefon  Fix: 0256 204438. Mobil: 0741431391 

Fax   

E-mail  lumivleja@yahoo.com 

Naţionalitate  română 

Data naşterii  22.07.1959 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 
 

 
                *Perioada   

1982-1993 

*Numele şi adresa angajatorului  Invăţământ preuniversitar 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ gimnazial şi liceal 

*Funcţia sau postul ocupat  Profesor definitiv (1985) şi gradul II (1990)  
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predare, coordonare şi desfăşurarea activităţilor didactice 

 
                *Perioada   

1993-1996 

*Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Ovidius”, Bd. Mamaia nr. 124,  Constanţa 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

*Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predare, cercetare şi desfăşurarea activităţilor didactice 

 
*Perioada  

1996-1998 

*Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Ovidius”, Bd. Mamaia nr. 124, Constanţa 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

*Funcţia sau postul ocupat  Lector 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predare, cercetare şi desfăşurarea activităţilor didactice 

 
         *Perioada  

1998-2000 

*Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Tibiscus”, Str. Daliei 1A, Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Facultatea de Limbi Moderne Aplicate 

*Funcţia sau postul ocupat  Lector 



*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predare, cercetare şi desfăşurarea activităţilor didactice 

 
         *Perioada  

2000- în prezent 

*Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest, Str. Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

*Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonator secţie spaniolă, predare, cercetare şi desfăşurarea 
activităţilor didactice 

  
STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

 
*Perioada  

1974-1976 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Liceul teoretic „Mircea cel Bătrân”, Constanţa 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Uman 

*Tipul calificării/diploma obţinută   
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Treapta I 

                   
                  *Perioada   

1976-1978 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Liceul „Mihai Eminescu”, Constanţa 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Filologie-istorie 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Bacalaureat 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Treapta a-II-a 

 
*Perioada   

1978-1982 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Facultatea de Filologie 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Limba franceză-limba spaniolă 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Licenţă 

   *Perioada   2001-2005 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea de Vest din Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Doctorat 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Doctor în filologie (2005) 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Cum laude 

   *Perioada   
  

2003, mai-iulie  



*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Bursă de cercetare la Universitatea din Extremadura, Spania  
 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
Filologie, studii doctorale 

*Tipul calificării/diploma obţinută  
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Postuniversitar 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

 
-Traducător autorizat de M.J. din 1992 
-Curs de specializare, limbă, literatură şi civilizaţie spaniolă, Universitatea 
Complutense din Madrid (1998) 
- Stagiu de Didactică pentru franceza de afaceri la Academia de Ştiinţe 
Economice din Bucureşti, organizat de  Serviciul Cultural şi Ştiinţific  al 
Ambasadei  Franţei în România 
- Atestat ghid turistic 

 
Limba maternă  română 
 
Limbi străine cunoscute 

 
*abilitatea de a citi 

*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 

 
franceză, spaniolă (citit, scris, vorbit) 
italiană, portugheză (citit) 

Aptitudini şi competenţe  
sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu cultură, sport etc.). 

- Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă din liceu şi facultate, 
când am participat la activităţi practice şi de cercetare 
- Sunt o  persoană deschisă,  îmi place să cunosc alte culturi; respect  
fiecare naţionalitate, religie, rasă, cultură, sex, vârstă  
-  1994-1997 : stagii de Didactică universitară organizate de Universitatea 
„Ovidius” din Constanţa în colaborare cu  Serviciile Culturale ale  
Ambasadei  Franţei  la  Bucureşti 
- 1998-2001 : Activitate în cadrul Cercului de lingvistică organizat la 
Universitatea  „Tibiscus” din Timişoara 
-2008:  vicepreşedinte în comisia pe ţară  la olimpiada de limbi romanice 
- proiecte de cercetare 

Aptitudini şi competenţe  
organizatorice 
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de 
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

- 1991-1993 : stagii teoretice, practice şi de aprofundare  organizate de 
Ministerul Învăţământului din România, AFAR, Federaţia Naţională Léo 
Lagrange ; atestat de aptitudini pentru formator 
- 1993-1997: contribuţie la organizarea cursurilor de vară ale Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa;  
- 1993-1997: organizarea şi predarea cursurior de DALF şi DELF la 
Alliance Française din  Constanţa 
- 2003: stagiu de Metodică a limbii spaniole organizat de Institutul 
Cervantes din Bucureşti (noi tendinţe în metodologia predării/învăţării 
limbilor; limbă şi cultură; învăţarea gramaticii; noile tehnologii în 
predarea spaniolei; propunere didactică pentru învăţarea expresiilor 
idiomatice; elaborarea şi corectarea examenelor DELE: probele 
subiective)  
- 2007: Certificado de formación de examinadores de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera, eliberat de Institutul Cervantes din 
Bucureşti 



- Coordonatoarea cercului studenţesc „Federico García Lorca” 
- Coordonatoarea  secţiei de limba spaniolă 
- Membră în comisii de Bacalaureat, olimpiade şcolare, inspecţii pentru 
grade didactice şi comisii pentru ocuparea posturilor vacante 

Aptitudini şi competenţe  
tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

 Cunoştinţe în utilizarea calculatorului: MS Office (Word, Excel, Power 
Point) 
Folosirea Internetului (E-mail, Messenger) 

Permis de conducere  Permis de conducere categoria B din 1995 
Alte aptitudini şi  
competenţe 
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

- Domenii de interes extraprofesional: lectură, muzică, dans, filme 
 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
- Referinţele pot fi furnizate la cerere 

ANEXE 1. Copie diplomă licenţă 
2. Copie carte de muncă 
3. Copie diplomă Doctorat 
4. Copii atestate stagii 
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