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Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

ALBU ELENA-NICOLETA
303, Calea Călăraşilor, Brăila, România
(rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)

Mobil:

0724301841

elena_albu84@yahoo.com
Română
6 decembrie 1984

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

1 octombrie 2009 - prezent
Doctorand bursier în cadrul programului EDUCAŢI 2
Urmarea unui program de pregătire universitară avansată;
Frecventarea cursurilor, seminarelor şi a altor activităţi ştiinţifice organizate în cadrul proiectului de
cercetare din care doctorandul face parte;
Participarea activă la manifestările naţionale şi internaţionale organizate de Şcoala Doctorală din care
doctorandul face parte;
Participarea la manifestări ştiinţifice organizate în afara programului şi a şcolii doctorale de care
doctorandul aparţine care prezintă relevanţă în raport cu tema de cercetare a doctorandului;
Redactarea de lucrări ştiinţifice şi susţinerea acestora în cadrul activităţilor organizate în cadrul
proiectului;
Predarea lunară a rapoartelor de activitate ştiinţifică
Universitatea din Bucureşti (prin Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere), B-dul Mihail Kogălniceanu,
36-46, sector 5, Bucureşti
Învăţământ universitar, cercetare
Noiembrie 2009 – mai 2010
Profesor de limba română, Departamentul Româna pentru străini
Predarea limbii române studenţilor străini
Proiectarea activităţilor de predare - învăţare – evaluare
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Nume Prenume

2007 – 2009
Masterat: Studii avansate în lingvistică – structura şi funcţionarea limbii române
Disertaţia: Negaţia metalingvistică în discursul politic
Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu
Cunoştinţe solide de pragmatică, lexicologie, semantică, stilistică funcţională, morfologie, sintaxă
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

2003 - 2007
Licenţiat în Filologie
Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Română

Engleză, Franceză
Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Franceză

B1

B1

B1

B1

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Fire sociabilă şi comunicativă
Bun organizator, spirit de echipă

Microsoft Office
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