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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/11/2016–Prezent

Cercetător științific colaborator
Institutul de Pragmatici ale Comunicării, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca
(România)
▪ Contribuție la proiectele de cercetare ale institutului
▪ Redactare și editare de lucrări pe baza rezultatelor obținute din analiza materialului de cercetare a
tezei de doctorat

01/11/2016–01/07/2017

Cadru didactic asociat
Centrul pentru Industriile Limbii, asociat Departamentului de Limbi Moderne Aplicate a
Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
▪ Predarea limbii și culturii japoneze pornind de la un nivel începător
▪ Curs opțional intensiv de tip limbă D

02/10/2015–02/11/2016

Reporter
Human Condition SRL-D, Arad (România)
▪ Informare a publicului, prin intermediul platformei on-line și cu ajutorul știrilor media, despre
descoperirile şi evenimentele din domeniul medicinei
▪ Facerea publică a capitole din biografiile unor persoane nepublice, cât şi a unor persoane publice
în viață, cu acordul acestora
▪ Administrarea conținutului articolelor pe platformă

01/11/2015–01/12/2015

Cadru didactic asociat
Facultatea de Business, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
▪ Curs intensiv limba engleză
▪ Îmbunătățirea nivelului conversațional al studenților primiți în schimb Erasmus, secția franceză
▪ Exersarea expresiilor uzuale, folosite atât într-un cadru instituțional, cât și într-unul informal

01/11/2014–01/07/2015

Cadru didactic asociat
Centrul pentru Industriile Limbii, asociat Departamentului de Limbi Moderne Aplicate a
Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
▪ Predarea limbii și culturii japoneze pornind de la un nivel începător
▪ Curs opțional intensiv de tip limbă D

01/11/2013–30/06/2014

Cadru didactic asociat
Centrul pentru Industriile Limbii, asociat Departamentului de Limbi Moderne Aplicate a
Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
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▪ Predarea limbii și culturii japoneze pornind de la un nivel începător
▪ Curs opțional intensiv de tip limbă D
01/11/2018–Prezent

Cadru didactic asociat
Centrul pentru Industriile Limbii, asociat Departamentului de Limbi Moderne Aplicate a
Facultății de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (România)
▪ Predarea limbii și culturii japoneze pornind de la un nivel începător
▪ Curs opțional intensiv de tip limbă D

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2015–Prezent

Student-doctorand membru al școlii doctorale de Studii Lingvistice
și Literare
Facultatea de Litere, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca (România)

2013–2015

Diplomă de master
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (România)

2010–2013

Diplomă de licenţă
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (România)
Specializarea Japoneză-Engleză

2010–2013

Certificat de competenţă pedagogică
Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic, ClujNapoca (România)

2006–2010

Diplomă de bacalaureat
Liceul Teoretic Gheorghe Şincai, Cluj-Napoca (România)
Specializarea Matematică-Informatică Bilingv-Engleză

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

C2

C2

C2

C2

C2

japoneză

B2

B2

B1

B2

B2

B1

B1

A2

A2

B1

germana

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare
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▪ Competenţe bune de comunicare, capacitate bună de adaptare la medii multiculturale, abilitate de
a lucra în echipă, dar și pe cont propriu, abilităţi dobândite în urma experienţei din cadrul activităţilor
derulate în timpul facultăţii, precum şi a experienţei acumulate în urma efectuării nivelului practicii
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modulului psihopedagogic.
▪ Abilitatea de a comunica eficient, atât cu persoane aflate pe o poziție profesională superioară, cât și
într-o echipă.
▪ Atenție la nevoile membrilor din echipă, capacitate de adaptare la cerințele și nevoile acestora,
precum și disponibilitatea înspre găsirea de soluții adecvate ambelor părți.
Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Atenție acordată etapelor de derulare a procesului de lucru, dar și rezultatelor obținute, urmărind
menținerea unei disponibilități în vederea găsirii de noi alternative, soluții inovative
▪ Disponibilitate înspre prezentarea unei diversități de informații referitoare la tema studiată,
incluzând aspecte culturale, gramaticale, fonetice etc., în vederea facilitării unei acumulări cât mai
ușoare, plăcute și comprehensive de cunoștințe, urmărind facilitarea unui nivel optim de motivație,
care să permită o acumulare graduală și stabilă de abilități lingvistice, atât pasive, cât și active.
▪ Bune abilități în delegarea sarcinilor și evaluarea rezultatelor obținute
▪ Atenție acordată consecvent diversificării metodelor de rezolvare a problemelor de comunicare
apărute
▪ Deschidere consecventă înspre posibilitatea de îmbunătățire a stilului de lucru, respectiv
introducerea de metode noi
▪ Capacitate de analiză și sinteză
▪ Atenție acordată găsirii, sortării și prelucrării de informații relevante
▪ Capacitate de redactare și prezentare de editoriale, rapoarte, comentarii
▪ Deschidere înspre efectuarea unei eficiente munci de teren
▪ Capacitate de a lucra atât în echipă, cât și individual
▪ Capacitate de leadership şi de organizare

Competenţe dobândite la locul de
muncă

▪ Dezvoltarea abilităților de efectuare de cercetare științifică și elaborare de lucrări cu caracter
științific
▪ Bune aptitudini de analiză și sinteză, respectiv de realizare a unei eficiente colectări de date și
gestionare de ipoteze de lucru
▪ Dezvoltarea capacităților de leadership și organizare ca urmare a asumării rolului de îndrumător
▪ Dezvoltarea unei mai bune aptitudini de comunicare și delegare a sarcinilor având oportunitatea de
a lucra cu studenți de personalități, abilități practice și grade de motivație variate
▪ Bun evaluator al propriului stil și ritm de organizare a mediului de lucru, acordând atenție adaptării
la cerințele și ritmul impus de munca în echipă, dar și de mediul în sine
▪ Atenție acordată facilitării unui mediu creativ și care să asigure un cât mai bun schimb de idei
▪ Dezvoltarea unor bune abilități de negociere

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) și Google.
Alte competenţe

Pasionată de artele grafice, cântatul la chitară, citit eseistică, lucrări de non-ficțiune, proză scurtă.
Pasionată de filme și documentare, de sport și dans, de călătorii, și de organizarea unor evenimente
de învățare non-formale, cu scopul creionării unui mediu deschis, orientat inspre ideea acceptării și
descoperii de sine, de exprimare asertivă a sinelui, dar și de conectare cu, și de descoperire a
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celuilalt.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

În curs de publicare: ”Languaging practices linking young speakers through discontinuities and
otherness” în volumul coordonat de Centrul de Pragmatici ale Comunicării (Universitatea BabeșBolyai, Cluj-Napoca), sub denumirea ”Interculturality across On- and Off-line Discourses. A Linguistic
Approach”.

Publicaţii

În curs de publicare: ”Discontinuities in academic discourse. Connecting young multilingual speakers
across boundaries”, în volumul conferinței interdisciplinare ”Falii, rupturi, discontinuități”, din cadrul
Școlii Doctorale de Studii Literare și Lingvistice, 12-13 mai 2017, Facultatea de Litere, Universitatea
Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Conferinţe

Participare și prezentare a rezultatelor cercetării doctorale, în cadrul conferinței internaționale „Second
International Conference on Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and
Multimodality”, 6-8 septembrie, 2018, Budapesta, Ungaria.

Conferinţe

Participare și prezentare a rezultatelor cercetării doctorale în legătură cu tema sinelui și identității în
formare în maturitatea timpurie, în cadrul conferinței internaționale „Self and Identity Conference in
Emerging Adulthood”, 17-19 mai 2018, Cluj-Napoca.

Conferinţe

Participare și prezentare a rezultatelor cercetării doctorale, în cadrul conferinței internaționale
”Constructions of Identity: New World - New Ideas”, 27-28 octombrie 2017, Cluj-Napoca.

Conferinţe

Participare și prezentare a rezultatelor parțiale ale cercetării doctorale, în cadrul workshop-ului ”New
Speakers from a Critical Sociolinguistic Analysis Perspective”, organizat de Prof. Joao Pujolar, parte a
echipei de organizare a Sociolinguistics Summer School 8 – COST New Speakers Training School,
4-7 iulie 2017, Barcelona.

Distincţii

Premiul I obținut pentru participarea la conferința interdisciplinară a doctoranzilor, ”Falii, rupturi,
discontinuități”, 12-13 mai 2017, secțiunea Şcoala Doctorală de Studii Literare și Lingvistice, cu
lucrarea ”Discontinuities in academic discourse. Connecting young multilingual speakers across
boundaries”, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Distincţii

Premiul I obținut pentru participarea la Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor,
15 mai 2015, secțiunea Studii Culturale Britanice, cu lucrarea "Otherness: Analyzing the Key
Concepts Linking Gothicism to Youth Subcultural Theory", Facultatea de Litere, Universitatea BabeșBolyai, Cluj-Napoca.

Activitate de cercetare

Lucrare licență cu titlul ”Tristan Tzara. O arhitectură a negației", coordonator științific Lector Dr. Andra
Bruciu-Cozlean (2012-2013)
Lucrare de disertație cu titlul ”Facing Otherness: Researching the Gothic Undertones of British Youth
Subcultures”, coordonator științific Conf. Dr. Dorin Chira (2014-2015)
Lucrarea "Otherness: Analyzing the Key Concepts Linking Gothicism to Youth Subcultural Theory",
Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Studii Culturale Britanice,
coordonator științific Conf. Dr. Dorin Chira (15 mai 2015).
Lucrarea "A Case Study of Multilingual Practices of English-speaking Students Enrolled in Romanian
Universities. Overview of Key Concepts" Sesiunea de comunicări a Şcolii doctorale de studii
lingvistice şi literare, secțiunea Studii lingvistice, coordonator științific Prof. Dr. Ștefan Oltean (27 mai
2016).
Elaborarea tezei de doctorat "Influența practicilor multilingve asupra comunicării și activității
academice a studenților ", Institutul de studii doctorale, Școala doctorală de studii lingvistice și literare,
Facultatea de Litere, Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca.
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Participare la cursul "Cultivare de Sine - atelier pentru lucrători de tineret" organizat de Dreams for
Life: un curs pentru și despre formatori focusat pe prezentarea de și experimentarea unor tehnici de
educație non-formala.

Experiență voluntariat

Participare în echipa de organizatori a Makuma the Connection Games - jocuri sociale de dezvoltare
a sinelui și îmbunătățirii relațiilor cu ceilalți, cu un accent pus pe crearea unui mediu social propice
dezvoltării și încurajării persoanelor predispuse spre introversiune.

Proiecte

Colaborator în proiectul FabZine, implementat de Federația Fabricii de Pensule, Cluj-Napoca (2018):
▪ compunere, redactare și editare de cronici de reprezentări dramatice, spectacole de dans, expoziții,
happening-uri
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