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1. Studiile universitare
Nr. Instituţia de învăţământ
crt. superior

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

2002 - 2006

Licenţiat în
F i l o l o gi e

1.

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere

Filologie
Specializarea: Limba şi
literatura engleză – Limba şi
literatura spaniolă

2.

Şcoala Naţională de Studii
Politice şi Administrative
Facultatea de Comunicare şi
Relaţii Publice

Ştiinţe ale comunicarii
Specializarea: Comunicare
şi relaţii publice

2004 - 2009

Licenţiat în
Comunicare şi
Relaţii Publice

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere

Filologie
Specializarea: Unitate si
diversitate culturală în
studierea limbii şi
literaturii engleze

2006 - 2008

Diplomă de
Master

3.

1

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.
1.

Instituţia organizatoare de doctorat
Universitatea din Craiova,
Facultatea de Litere

Domeniul

Perioada

Ştiinţe umaniste

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
Filologie

2007-2010

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
-

-

-

-

-

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
crt.

Domeniu l

Universitatea din Craiova,
1. Departamentul de Limbi
Moderne Aplicate
Universitatea din Craiova,
3. Departamentul de Limbi
Moderne Aplicate

Perioada

Filologie

2006 - 2011

Filologie

2011-prezent

Titlul / postul
didactic sau
gradul / postul
profesional
Preparator
universitar
titular
Asistent
universitar titular

5. Realizarile profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi
Cărţile şi articolele publicate sunt relevante pentru domeniul de activitate şi
impactul
respectă standardele universitare academice:
rezultatelor
ştiinţifice ale Suport de curs (pentru studenţii de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi
candidatului
Electronică) English for Special Purposes: Information Technology, Automation
publicat în 2016.

Acesta conţine 18 unităţi focalizate exclusiv pe vocabularul de IT având şi
secţiuni de gramatică şi de testare pentru monitorizare și(auto)evaluare a
progresului studenţilor. Cele 18 unităţi furnizează termeni de specialitate în
limba engleză; pornind de la componetele ce alcătuiesc un calculator, la
sistemele de operare şi programare, reţele media şi de socializare, noţiuni de
robotică şi inovaţii în domeniul informaticii. Textele au fost preluate din

2

publicaţii – ziare, reviste, bloguri – de specialitate fiind adaptate la nevoile
studenţilor. Fiecare text poate fi uşor înteles de student şi poate reprezenta
începutul unei dezbateri în timpul cursului de limba engleză. Fiecare unitate îi
încurajează pe studenţi să comunice în engleză atât în activităţi individuale cât
şi de grup. Partea de gramatică se regăseşte la finalul fiecărei unităţi având şi
exerciţii.
Publicare ( 2016) teza de doctorat –“ Motivul lumii ca teatru în literatura
engleză, spaniolă şi română. William Shakespeare, Calderon de la Barca şi
Mihai Eminescu.” a primit o serie de aprecieri pozitive din partea referenţilor
ştiinţifici, printre care se menţionează următoarele, extrase din referatele
redactate pentru susţinerea publică a tezei:

„Cunoscătoare a celor două limbi, engleză şi spaniolă, autoarea ne oferă citatele în
traducere proprie, un argument cum nu se poate mai convingător în legătură cu
stăpânirea acestei teme fundamentale de circulaţie universală” (profesor

universitar doctor Ovidiu Ghidirmic, Universitatea din Craiova)
„ Apreciem documentarea temeinică şi parcurgerea surselor bibliografice în
vederea elaborării unei asemenea teze de doctorat. O astfel de teză de doctorat
este cum nu se poate mai necesară şi binevenită”. ( profesor universitar doctor
Nicolae Panea, Universitatea din Craiova)

Articole in reviste de specialitate
 12 articole de cercetare ca autor unic, axate pe domeniul didacticii limbii
engleze, care atestă o preocupare constantă în sensul evoluţiei în calitate de
cercetător. Aceste lucrări au fost prezentate la colocvii şi conferinţe, au
apărut în publicaţii cotate CNCS, după cum urmează: 3 articole în reviste
cotate CNCS şi 2 articole ale studenţilor de la Facultatea de Inginerie
Electrică în calitate de coordonator , 9 articole publicate şi 2 în curs de
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apariţie în publicaţii cotate B sau B+. Acestea dovedesc capacitatea de
transpunere în material de cercetare a elementelor dobândite în cadrul
activităţilor didactice şi de documentare. În acest sens, menționăm:
Influences on Students’ Ability to Read English as a Foreign Language
Edgar Allan Poe and his Creative Imagination
English a Complex Language – Accent versus Dialect
English in School versus English in Mass- Media
Saki’s Fantastic Creatures in Tobermory, Sredni Vashtar and Gabriel –
Ernest
Modern Approaches to the Discovery of Meaning
English in Electronic Media
Linguistic Problems in Old English Texts. English - A Changing
Language
Is Spoken English more useful than Written English for ESL Students?
A Possible Scenario: Marginalizing Traditional Teaching Methods in
favour of Online English Learning
Dealing with Word Meaning in English
English, the Lingua Franca for the European Union

Capacitatea
candidatului
de a îndruma
studenţi sau
tineri
cercetători şi
competenţele
didactice ale
candidatului

În cei zece ani de activitate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne
Aplicate, pe lângă activităţile didactice desfăşurate - cursuri practice de limba
engleză pentru studenţii facultăţilor nefilologice, activităţi prevăzute în fişa
postului, m-am implicat în mod activ şi în iniţierea şi organizarea unor activităţi
ce presupun interacţiunea directă cu studenţii.
Astfel, am manifestat mereu interes activ pentru îndrumarea studenţilor în
activităţile de realizare a portofoliilor personale sau prin contribuţia cu idei
creative, sugestii în elaborarea proiectelor profesionale studenţeşti cum ar fi
realizarea de CV-uri, scrisori de intenţie, de recomandare pentru angajare sau
internship-uri, îndrumare în aplicaţiile pentru mobilităţi studenţeşti de tip
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Erasmus sau Leonardo DaVinci.
Am ajutat si consiliat studenții, am oferit scrisori de recomandare pentru
programele Work and Travel și American Experience, programe prin care
studenții au luat contact direct cu civilizația și cultura americană, bazându-se pe
o cunoaștere foarte bună a limbii engleze care i-a și ajutat astfel să fie incadrati
in aceste tipuri de proiecte internationale.
De asemenea, m-am ocupat îndeaproape de consilierea şi îndrumarea
studenţilor în cadrul manifestărilor studenţeşti şi m-am implicat activ în
organizarea şi desfăşurarea acestora . În 2014, 2015 şi 2016 la evenimentul
iniţiat de Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, „Săptămâna Limbilor
Străine”, studenţii au obţinut premii şi menţiuni la concursul de postere în
limba engleză (studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică an I, II şi ai Facultăţii
de Automatică, Calculatoare şi Electronică) şi la simularea cu Teste de limbi
străine- cum ar fi Cambridge Advanced English (la aceste simulări am avut
studenţi de la Facultatea de Inginerie Electrică şi cea de Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor).
In cadrul activitatilor programului Şcoala de Vară Constantin Brâncuşi, ediţiile
2014, 2015,2016 organizate de Departamentul de Limbi Moderne Aplicate,
Universitatea din Craiova, am indrumat şi însoţit studenţii străini sositi la
Craiova pe durata cursurilor, oferindu-le servicii de interpretariat in timpul
activitatilor organizate.
În privinţa competenţelor didactice, m-am preocupat în permanenţă de
perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de predare în cadrul cursurilor practice de
limba engleză, în vederea atingerii obiectivelor operaţionale şi a realizării
retenţiei conţinutului noţional, prin dezvoltarea unor strategii bazate pe nevoile
şi interesele efective ale studenţilor din cadrul facultăţilor cu profil nefilologic.
Stimularea interesului academic pentru lectură, cunoaştere şi perfecţionare s-a
concretizat şi prin mobilizarea şi însoţirea grupurilor de studenţi pentru
vizitarea la Craiova a Târgului de Carte „Gaudeamus” anual.
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Particip în proiectul de cercetare-dezvoltare în didactica specialităţii predării
limbii engleze, „ Abordarea modelului de învăţare VAK în vederea însuşirii
şi dezvoltării pronunţiei corecte în limba engleză la preşcolari”. Proiectul se
va desfăşura pe parcursul anilor şcolari 2015-2017 şi a fost avizat de
Inspectoratul Judeţean Şcolar Dolj cu nr. 2275 din 06.04.2015.

Din 2011 până în prezent am fost membru în diferite consilii şi comisii de
organizare din cadrul Departamentului de Limbi Straine Aplicate (Comisia de
organizare a Colcviului Internaţional Limbă, Cultură, Civilizaţie, Săptămâna
Limbilor Străine, Şcoala de Vară Constantin Brâncuşi).

Capacitatea
Dorinţa de perfecţionare şi preocuparea permanentă pentru schimbul de
candidatului
idei s-au manifestat prin implicarea mea în următorul proiect de cercetare şi de
de a conduce
proiecte de dezvoltare profesională:
cercetaredezvoltare
 Abordarea modelului de învăţare VAK în vederea însuşirii şi
dezvoltării pronunţiei corecte în limba engleză la preşcolari.
Acest proiect va fi condus de cadre didactice de la
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate a Universităţii
din Craiova . Proiectul se va desfăşura pe parcursul anilor
şcolari 2015 - 2017 şi a fost avizat de Inspectoratul Judetean
Şcolar Dolj cu nr. 2275 din 06.04.2015. Proiectul are ca
grupuri ţintă copiii preşcolari cu vârste cuprinse intre 3 şi 6
ani , in grădiniţa Tudor Vladimirescu, participantă în proiect.
Obiectivele proiectului sunt observarea sunetelor limbii
engleze, dezvoltarea capacităţii de a reproduce verbal cu
acurateţe un mesaj audiat, însuşirea pe termen lung a
noţiunilor prezentate , fixarea şi reactualizarea informaţiilor
prin repetiţie. Proiectul se adresează copiilor de vârsta
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preşcolară, părinţilor şi cadrelor didactice participante în
cadrul parteneriatului derulat. Îl constituie tema de cercetare
sub egida Departamentului de Limbi Moderne Aplicate din
cadrul Universităţii din Craiova, în vederea publicarii de
studii ştiinţifice in reviste de specialitate. Prezentarea
rezultatelor proiectului se va face in mediul academic.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului: Doctorat în Filologie (2007-2010):
îndeplinit
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de
către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului:
conform CV-ului: autor unic a unui Suport de Curs în limba engleză English for Special
Purposes: Information Technology, Automation publicat în 2016. pentru disciplina din
structura postului, 12 articole publicate în reviste de specialitate clasificate CNCS sau în reviste
si conferinţe relevante pentru domeniul Filologie: îndeplinit
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: Media de promovare, conform Foii matricole: 9,52 (nouă
52%): îndeplinit
7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit

Semnătura
candidatului:
Stoian Andreea Mihaela
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