Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

LUNGOCI Cosmina Simona
Timişoara, Str. Bucovinei, nr. A26, scara B, Ap. 1

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0744514072

cosminasimona2@yahoo.fr
Română
30.06.1979
Feminin

Experienţa profesională
Perioada 01.octombrie 2014 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea practicii pedagogice la Limba şi literatura franceză şi la Limba şi literatura română
Susţinerea cursurilor si seminarelor de Didactica limbii şi literaturii franceze.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, învăţământ universitar
Perioada

01.octombrie 2006 - 01.octombrie 2014

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea practicii pedagogice la Limba şi literatura franceză şi la Limba şi literatura română
Susţinerea seminarelor de Didactica limbii şi literaturii franceze.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, învăţământ universitar

Perioada 01.octombrie. 2004 - 01. octombrie 2006
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminarelor de Limba română, Metodica predării limbii şi literaturii române, Literatura
română şi literatura pentru copii, Limba franceză (curs practic), Literatura franceză, coordonarea
practicii pedagogice la Limba şi literatura franceză.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii Universitare de Institutori
Str. Vasile Pârvan, Nr. 4, Timişoara
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

21-27 septembrie 2012
Certificat de atestare a competenţelor profesionale

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Programul Postuniversitar de Formare şi Dezvoltare Profesională Continuă: Calitate, inovare,
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior
Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialităţii, Metode moderne de formare în
didactica specialităţii, Metode şi tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Al.
Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucureşti,
Universitatea din Piteşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Formare continuă

Perioada noiembrie 2011-mai 2012
Calificarea / diploma obţinută

Certificat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Curs postuniversitar Învăţământul centrat pe student – strategii de proiectare, implementare şi
evaluare internaţională, Modulul M2.1. Predarea, învăţarea şi evaluarea în învăţământul
superior

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca şi Universitatea de Vest din
Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Formare continuă

Perioada Octombrie 2006 – Septembrie 2011
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie
Disciplinele principale studiate / Competenţe de cercetare în filologie
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Şcoala de Studii Doctorale
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii universitare de doctorat

Perioada 2003-2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master
Disciplinele principale studiate / Lingvistică şi didactică
competenţe profesionale dobândite Comunicare scrisă şi orală, Pragmatica discursului, Didactica textului literar, Noile tehnologii în
predarea şi învăţarea limbii franceze.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii universitare de masterat
internaţională
Perioada 2003 - 2004
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare
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Disciplinele principale studiate / Tehnici şi abilităţi de intervenţie comunitară
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Formare continuă
internaţională
Perioada 1999-2003
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Limba şi literatura română, Limba şi literatura franceză
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii universitare de licenţă
internaţională
Perioada 1993-1998
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Competenţe de predare în învăţământul primar şi preşcolar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Şcoala Normală “Sabin Drăgoi” din Deva, jud. Hunedoara
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

C2

Franceză

C2

Franceză

C2

Franceză

C2

Franceză

C2

Franceză

Limba

B1

Engleză

B2

Engleză

B1

Engleză

B1

Engleză

B1

Engleză

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Aptitudini de lucru în echipă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Competenţe şi aptitudini tehnice

-

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Aplicaţii Windows, Power Point, Internet Explorer

Competenţe şi aptitudini artistice

-

Alte competenţe şi aptitudini

-

Permis(e) de conducere

-
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Informaţii suplimentare -2016-2017 - participare la cursul de formare continuă la distanţă Apprendre et faire apprendre, organizat

de AUF, Universitatea Mons, IFIC.
- 16 - 17 iunie 2016 – Participare în calitate de expert la cea de-a doua reuniune a miniştrilor francofoni
pentru învăţământul superior, care a avut ca temă Le développement numérique de l`espace
universitaire francophone, Bamako, Republica Mali.
- 27-28 noiembrie 2015 – participare la stagiul de formare Rencontre FLE – Demain, quelles
pratiques d’enseignement du FLE?, Barcelona, Institutul Francez.
- 2014-2015 – participare la programul de formare din cadrul Proiectului POSDRU/157/1.3/S/135590,
,,UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată”, Modulul de
cercetare științifică avansată și Modulul de didactică și psihopedagogie universitară.
- 17 noiembrie 2014-17 martie 2015 – participare la cursul de formare continuă la distanţă,
Professionalisation en FLE, modulul Construire une unité didactique, Centre National
d`Enseignement à Distance, Poitiers.
- 10 noiembrie - 9 decembrie 2015, participare la CLOM (Cours en ligne ouvert et massif),
Enseigner l’intercompréhension en langues romanes à un jeune public, propus de OIF, 4
săptămâni.
- 2014 - prezent – membru în echipa de implementare a Proiectului Children’s Identities and
Citizenship: Best Practice Guides, Erasmus+ Jean Monnet Network, universitatea coordonatoare:
London Metropolitan University, UK, 2014-2017, 553177-EEP-1-2014-1-UK-EPPJMO-NETWORK.
- 1 octombrie 2012-septembrie 2013 – membru în echipa de implementare a Proiectului CiCe
(Children’s Identity and Citizenship in Europe), nr. de referință: 517961-LLP-1-UK-2011-1-UK,
universitatea coordonatoare: London Metropolitan University, UK.
- 15 – 19 aprilie 2013 - stagiu de formare Erasmus la Institut Catholique, ISFEC, Bordeaux, Franţa.
- 1-12 august 2011 – Participare la Academia de vară cu tema Perspective noi în didactică. De la
centrarea pe elev la abordarea prin competenţe, organizată la Universitatea „1 Decembrie 1918” din
Alba-Iulia.
- 24 – 27 iunie 2011 – Participare la Programul de perfecţionare profesională Excelenţă în
sistemul educaţional universitar european, desfăşurat la Universitatea Paris-Sorbonne şi la École
Nationale d’Administration din Paris, Franţa, organizat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică
Locală Timişoara.
- 7 – 15 martie 2008 - stagiu de predare Erasmus la Haute Ecole Mosane d’Enseignement Superieur,
Liege, Belgia.
- decembrie 2005 - obţinerea atestatului de traducător şi interpret autorizat de limba franceză, eliberat
de Ministerul Justiţiei;
- iunie - octombrie 2005 colaborare internaţională la elaborarea unui test de limba franceză.
- 29 martie – 2 aprilie 2004 – participare la Module F.L.E. Techniques d’animation de classe,
organizat în cadrul unui program de cooperare lingvistică între Serviciul de Cooperare şi de Acţiune
Culturală al Ambasadei Franţei în România şi Ministerul Român al Educaţiei Naţionale, în colaborare
cu Centrul Cultural Francez din Timişoara, Catedra de Limbi Romanice şi Lectoratul Francez ale U.V.T.
şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Timiş.
- Membru în ARPF (Asosicația Română a Profesorilor de Limba Franceză) și FIPF (Fédération
Internationale des Professeurs de Français).

10.04.2017
Cosmina Simona Lungoci
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