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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MUREŞAN VALENTINA CARINA  
  
   
  

  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 Oct 06 →  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare şi cercetare în domeniile: didactică şi lingvistică aplicată (lexicologie, speaking and 
presentation skills, traductologie) 
Pregătire materiale de curs practic, proiectare curriculară, instrumente de evaluare 
Proiectare şi conducere de activităţi extracurriculare (şcoală de vară, programe voluntariat) 
Predare şi conducere în practica pedagogică pentru proiectul PIR (Program de dezvoltare a 
Învăţământului Rural) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de Limba şi Literatura Engleză 
Bd. V. Pârvan nr 4, Timişoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 24 Feb 06 - 30 Sept 06  

Funcţia sau postul ocupat Asistent suplinitor 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare şi cercetare în domeniile: didactică şi lingvistică aplicată (lexicologie, speaking and 
presentation skills, traductologie) 
Pregătire materiale de curs practic, proiectare curriculară, instrumente de evaluare 
Proiectare şi conducere de activităţi extracurriculare (şcoală de vară, programe voluntariat) 
Predare şi conducere în practica pedagogică pentru proiectul PIR (Program de dezvoltare a 
Învăţământului Rural) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de Limba şi Literatura Engleză 
Bd. V. Pârvan nr 4, Timişoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 24 Feb 03 - 23 Feb 06  

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare şi cercetare în domeniile: didactică (metodica predării limbii engleze, lingvistică şi didactică) şi 
lingvistică aplicată (lexicologie, speaking and presentation skills) 
Pregătire materiale de curs practic, proiectare curriculară, instrumente de evaluare 
Proiectare şi conducere de activităţi extracurriculare 
Organizare şi mentorare în programul de practică pedagogică, realizarea de curricula 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de Limba şi Lteratura Egleză 
Bd. V. Pârvan nr 4, Timişoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie 
  

Perioada Sept 02 - Feb 03  
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Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor (în baza concursului) 

Activităţi si responsabilităţi principale Predarea limbii engleze la gimnaziu şi liceu 
Pregătire materiale şi activităţi de învăţare 
Pregătire activităţi extracurriculare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Grigore Moisil, Scoala generală nr.22 
Strada Ghirlandei nr.4, Timişoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 →  

Calificarea/diploma obţinută Doctorat - în curs 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Doctorat în filologie pe tema: Comunicarea orală în contextul predării limbii engleze 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Vest 
Bd. V. Pârvan nr 4, Timişoara  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii postuniversitare 

  

Perioada 2002 - 2004  

Calificarea/diploma obţinută Master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Studii de anglistică şi americanistică 
Metode de cercetare,  instrumente de cercetarre calitativă şi cantitativă, realizarea unui mini-studiu, 
cursuri de lingvistică aplicată, tehnici de traducere  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra de Lmba şi Lteratura Egleză 
Bd. V. Pârvan nr 4, Timişoara  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii postuniversitare 

  

Perioada 1998 - 2002  

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în filologie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Specializare: engleză – franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Catedra de Lmba şi Lteratura Egleză 
Bd. V. Pârvan nr 4, Timişoara  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii universitare - 4A 

  

Perioada 6 Iul 03 - 18 Iul 03  

Calificarea/diploma obţinută Curs de specializare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Leadership and Facilitation Skills for ELT Professionals – Developing as a Teacher Educator 
Formarea unor deprinderi de leadership şi mediator pentru profesori de limba engleză – formare de 
echipă, roluri şi strategii de lucru în echipă, rezolvarea conflictelor, proiectarea materialului didactic 
(course design), rolul de „facilitator” (mediator) în programele de mentorat, prezentarea feedback-ului 
negativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Consiliul Britanic Ungaria în parteneriat cu A. S. Hornby Educational Trust 

  

Perioada 10 Aug 04 - 14 Aug 04  

Calificarea/diploma obţinută Curs de specializare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

As Is When – An Interdisciplinary Approach to Alternative Education Resources (O abordare 
interdisciplinară a resurselor educaţionale alternative) 
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dobândite Planificare şi organizare de evenimente cultural-lingvistice (workshop-uri şi seminarii)  
Integrarea artei în educaţie pe marginea unei expoziţii de grafică a unor artişti britanici 
Dezvoltarea abilităţii de descifrare a unui mesaj transmis prin diverse medii  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Consiliul Britanic Romania 

  

Perioada 25 Ian 06 - 28 Ian 06  

Calificarea/diploma obţinută Curs de specializare - bursă de studiu 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Using Information Technology for Public Diplomacy: Focus on English Language Programs  
Integrarea resurselor electronice în predare, mijloace alternative de predare, tehnici şi instrumente de 
lucru 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ambasada SUA din Budapesta 

  

Perioada decembrie 2005 

Calificarea/diploma obţinută Certificatul de competenţă lingvistică CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) cu nota 
cea mai mare (A) -  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Competenţe de limba engleza - scris, citit, vorbit, ascultat - la nivel C2 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

University of Cambridge, ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examinations  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleza  C2 
Utilizator 

experimentat  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C2 
Utilizator 

experimentat  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C2 
Utilizator 

experimentat  

Franceză  C2 
Utilizator 

experimentat  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C2 
Utilizator 

experimentat  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C2 
Utilizator 

experimentat  

Italiană  B1 Utilizator 
independent  

B1 Utilizator 
independent  

B1 Utilizator 
independent  

B1 Utilizator 
independent  

B1 Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Bun colaborator în echipă, comunicator eficient cu abilităţi de rezolvare a conflictelor şi capacitate de 
analiză  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Oganizare şi coordonare de evenimente în educaţie, cultură, cercetare 

*Organizarea şi coordonarea programului VET (Voluntary English Teaching) de predare a limbii 
engleze în regim de vountariat pentru elevi de gimaziu din familii defavorizate - ore ţinute de studenţi 
ai Universităţii de Vest Timişoara - desfăşurat pe perioada anului şcolar 2004-2005 

 

*Organizarea şi conducerea întâlnirilor clubului de lectură pentru copii în proiectul Reading Voyage 
organizat de British Council Timişoara - aprilie 2006 – iunie2006 

 

*Co-trainer în programul Curajul acţiunii civice! (program  de educatie alternativa in arta de a conduce) 
din cadrul Liderii Mileniului Trei, derulat de catre British Council in partenenriat cu fundatia CODECS - 
martie 2006 – iunie2006 
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*Participare la organizarea conferinţei internaţionale BAS (British and American Studies) 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe cerute în îndrumarea/ formarea iniţială şi continuă a profesorilor 
Am dobândit competenţe de formator de profesori prin cursuri organizate de British Coucil, A.S. 
Hornby Educational Trust, Ambasada SUA, International House Timişoara, CCD Timiş, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării (PIR), cât şi prin pregătire la locul de muncă (dezvoltarea suportului de curs 
pentru disciplinele metodica predării limbii engleze, lingvistică şi didactică). Mi-am perfecţionat aceste 
competenţe prin coordonarea şi mentorarea studenţilor în programul de practică pedagogică, precum 
şi a profesorilor din programul pentru învăţământ rural. Dezbaterile din cadrul întâlnirilor cu mentorii au 
adăugat noi valenţe la competenţele care definesc un formator de formatori.  

 

Competenţe de dezvoltare curriculum şi materiale 
Experinţa dobândită în realizarea de curriculum pentru materiile predate precum şi implementarea 
unor proiecte de activităţi extraşcolare neconvenţionale (cum ar fi Reading Voyage, Liderii Mileniului 
Trei, VET), inclusiv pregătirea suportului de curs, m-au calificat pentru colaborarea cu profesoara 
Angela Todoruţ la editarea unui volum de exerciţii alternative de limbă engleză.  

 
Competenţe de cercetare în educaţie 
În cadrul studiilor doctorale mi-am dezvoltat deprinderi de cercetare a comunicării verbale la ora de 
limbă engleză şi am folosit tehnici de investigaţie a discursului oral şi a interacţiunii la clasă urmărind 
eficientizarea procesului didactic. Am aplicat metode de cercetare calitativă pentru analiza 
conversaţiei la clasă în vederea îmbunătăţirii calităţii conversaţiei în limba engleză în contextul limbii 
române ca limbă maternă. Cercetarea în curs îşi propune, de asemenea, să evidenţieze importanţa 
exprimării naturale în limba engleză ca model de urmat pentru elevi. 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizator computer 

  

Alte competenţe şi aptitudini Abilitate de relaţionare, perseverenţă, creativitate, competitivitate, abordare pozitivă a situaţiilor dificile, 
tenacitate, adaptabilitate, spirit de observaţie 

  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare Referent ştiinţific pentru The Crossword Express de Angela Todoruţ, carte de exerciţii distractive de 
limba engleză – Ed. Paralela 45, Piteşti, 2009 

 

Participare grant CNCSIS – workshop exploratoriu internaţional cu titlul Limbaj şi dezvoltarea gândirii 
critice. Cazul revistelor de divertisment pentru tineret – 21-23 octombrie 2008 

 

Implicare în programul PIR (Proiectul pentru învăţământ rural) de educaţie a adulţilor iniţiat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - octombrie 2006 – iunie 2007 

 

Colaborator al British Council, Timişoara la proiectul As Is When - pe tema – Educaţie prin artă – 
Metode educaţionale interdisciplinare - noiembrie 2004 
 
Participare la Seminarul regional QUEST pe tema  Instrumente de calitate in metodica predarii limbii 
engleze (6-7 iunie 2003) 
 
Participare la diferite conferinte destinate profesorilor cu diverse tematici (World of Classroom 
Creativity and Culture – Belgrad 2005; British and American Studies-Timisoara (2003-2008); Cea de a 
treia conferinta MACMILLAN Romania – Bucuresti 2003, etc)  

 


