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Adresă(e)
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Data naşterii
Sex

(Deaconu) Vasileanu Monica
14 Gheorghe Petraşcu, bloc. B9, scara 4, apartament 139, 031597, Bucureşti, România
Fix: 0216530191

Mobil:

0730660319

monica.vasileanu@gmail.com
română
26.12.1984
feminin
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Domeniul ocupaţional
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Funcţia sau postul ocupat
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Octombrie 2009 – prezent
Doctorand bursier în cadrul proiectului EDUCAŢI2
Redactarea tezei de doctorat sub îndrumarea profesorului coordonator;
redactarea de lucrări cu caracter ştiinţific referitoare la tema aleasă pentru teza de doctorat şi
publicarea acestora;
participarea la simpozioane şi conferinţe organizate de Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere sau de
alte instituţii de profil;
participarea la cursurile organizate de Şcoala doctorală a Facultăţii de Litere şi absolvirea acestora;
efectuarea unui stagiu de cercetare la o universitate europeană;
redactarea rapoartelor de activitate lunare şi completarea celorlalte formulare necesare bunei
funcţionări a proiectului.
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere (prin intermediul Şcolii doctorale)
Str. Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1, Bucureşti
Învăţământ/Educaţie/Cercetare
August 2007 – prezent
Asistent de cercetare ştiinţifică
Redactarea Dicţionarului limbii române, dicţionarul-tezaur al limbii române, şi efectuarea unor
operaţiuni colaterale (corectură, colaţionare, excerptare de material);
redactarea altor lucări cu caracter ştiinţific şi prezentarea acestora în cadrul simpozioanelor şi
conferinţelor organizate de Academia Română sau de alte instituţii de profil;
publicarea de articole, recenzii sau semnalări de carte în volume sau reviste de specialitate.
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti
Învăţământ/Educaţie/Cercetare
2008
Îngrijitor de ediţie al celui de-al cincilea volum din seria Opere de George Călinescu (Ed. Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2008)
Îngrijire de ediţie (căutarea articolelor în presa interbelică, revizuirea lor pentru a aduce la zi ortografia,
compararea variantelor, redactarea notelor de subsol)
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Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Academia Română, Institutul de Istorie şi teorie literară „George Călinescu”
Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti
Învăţământ/Educaţie/Cercetare
2007
Corector colaborator
Realizarea corecturii pentru romane traduse din engleză
Editura Polirom
Bd. I.C. Bratianu nr. 6, et. 7, cod 030174, Bucureşti
Cultură/Publicaţii

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Octombrie 2007 – iunie 2009
Masterat: Studii avansate în lingvistică – Structura şi funcţionarea limbii române
Principalele discipline lingvistice: morfo-sintaxă, pragmatică, lexicologie, semantică;
Competenţe de cercetare
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
Octombrie 2003 – iunie 2007
Licenţa în Filologie, specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină
Discipline lingvistice: limba română contemporană (fonetică, lexicologie, morfologie, sintaxă,
dialectologie, pragmatică, semantică), istoria limbii române, limba latină (morfologie, sintaxă,
lexicologie), istoria limbii latine, limba greacă veche; discipline non-lingvistice: istoria literaturii române,
istoria literaturii latine, teorie literară, folclor literar românesc, cursuri practice de traducere a textului
latin; discipline didactice: psihologie, pedagogie, didactica predării limbii române, didactica predării
limbii latine;
Competenţe ştiinţifice şi didactice: redactarea unei lucrări ştiinţifice, predarea şi evaluarea în
învăţământul preuniversitar
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere

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

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
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Spirit de echipă;
eficienţă în comunicare
Abilităţile au fost dobândite în cadrul proiectelor de echipă desfăşurate în timpul facultăţii şi în cadrul
activităţii academice
Utilizarea programelor de redactare din pachetul MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
utilizarea resurselor electronice şi a internetului
Abilităţile au fost dobândite în cadrul cursurilor de birotică şi informatică urmate prevăzute în programa
de învăţământ liceal (Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Bucureşti), absolvirea lor fiind certificată
printr-un atestat de utilizare a calculatorului.
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Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Redactarea de articole pentru presa culturală sau pentru ziare
Abilităţile au fost dobândite în cadrul unor colaborări ocazionale la revistele Adevărul literar şi artistic,
Căminul şi la ziarul Adevărul
Categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe Anexa 1
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