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

Boşca-Mălin, Oana
Str. Spătarul Niolae Milescu nr 27, ap. 4, sector 2, Bucureşti, Romania, cod 021755

Telefon(oane)

+ 40-212521567

Fax(uri)

+40-21-2101447

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

+40-729005522

oana_boscamalin@yahoo.it
Română
03.07.1977
F

Locul de muncă vizat / Responsabil logistic pentru şcoala Doctorală de Literatură - EDUCATI 2
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională 9 ani de învăţământ universitar, 1 an referent de specialitate la Institutul Italian de Cultură
Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2004-prezent, asistent universitar la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea
Bucureşti
2000-2004 preparator universitar la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”
1999-2000
asistent universitar la Catedra de Italiană, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străne UB
- activităţi de seminar la cultură şi civilizaţie, de literatură contemporană şi de limbă italiană
- lucrări practice si de laborator
- evalurare în cadrul activităţilor didactice directe
- activitatea de cercetare concretizată prin participări la sesiuni ştiinţifice, la colocvii internaţionale de
specialitate, precum şi prin publicaţii
- participarea la organizarea evenimentelor ştiinţifice ale Catedrei sau organizarea lor în calitate de
responsabil (ex. invitarea prof. italieni pentru susţinerea de cursuri de perfecţionare, o ceremonie de
acordare a titlului DHC, etc.)
- participarea la organizarea examenelor de admitere şi de licenţă
- alte activităţi administrative în cadrul Catedrei
- coordonarea de activităţi extracurriculare de tip cerc ştiinţific şi de referate şi traduceri pentru
sesiunile studenţeşti
- coordonarea în cotutelă de lucrări de diplomă
- acordarea de consultanţă şi de recomandări studenţilor
- participarea la un proiect internaţional susţinut de un grant Comenius 3
- participarea la cursuri de perfecţionare organizate de de renumite universităţi şi instituţii de cercetare
italiene
- participarea la conferinţe, simpozioane, congrese organizatre în domeniul de activitate principal şi în
domenii interdisciplinare
- participarea la elaborarea unui caiet de exerciţii de limba italiană pentru studenţi
UNIVERSITATEA DIN Bucuresti
Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36 – 46, Bucuresti
Invatamant universitar

Educaţie şi formare (acelasi număr, pe toate rubricile, se refera la acelasi curs/ perioada de formare)
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Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1) 2010 doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti
2) cursuri de perfecţionare susţinute de profesori de la prestigioase universitati din Italia pt.
perfectionarea profesorilor de limba si literatura italiană, organizate de Institutul Italian de Cultură
(2000, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009)
3) ian.- iulie 2005 stagiu de formare în management cultural la Fundaţia „Maria e Goffredo Bellonci”,
Roma Italia
4) 2002-2004 bursă de studii postuniversitare „Vasile Pârvan” de 2 ani în Italia, oferită de MECI şi
MAE
5) 2001: master în Studii Italo-Iberice, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine –Universitatea din
Bucureşti (media 10)
6) 1995 - ’99: studentă la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti;
absolvire ca şef de promoţie (media examenului de licenţă: 9,50, nota la lucrarea de licenţă:10)
7) 1991 -’95 elevă la Liceul Teoretic Bilingv “Dante Alighieri” din Bucureşti
1) (în aşteptarea confirmării)
2) atestate de participare
3) scrisoare de recomandare
4) atestat
5) Diplomă master
6) Diplomă de licenţă
7) Diplomă de bacalaureat şi Atestat de limba italiană
1) naratologie, critică literară, estetică; cursurile m-au folosit la elaborarea lucrării de doctorat
2) metodica şi didactica limbii italiene ca L2, literatură italiană, artă italiană, istoria Italiei, lingvistică
italiană, antropologie culturală; perfecţionarea competenţelor de predare a disciplinelor ce ţin de
italienistică
3) activităţi de organizare şi promovare de evenimente culturale (Premiul literar Strega, lecturi publice,
conferinţe, concursuri pentru elevi din sistemul preuniversitar, evenimente de promovarea lieraturii
contemporane italiene şi europene, etc.); elaborarea de materiale de informare şi promovare
4) studiu individual, lectură de materiale de specialitate, participare la cursuri şi consultaţii cu
profesorii din Universitatea „La Sapienza” din Roma, elaborare de studii şi referate, traduceri,
participări la sesiuni ştiinţifice, organizare de evenimente culturale în cadrul Accademiei di Romania
5) modele culturale, filosofie şi filologie, diacronia tendinţelor estetice, dinamica lexicului romanic
modern, modernism şi postmodernism, stiluri, cultură populară
6) limba şi literatura italiană – principal; limba şi literatura română – secundar; lingvistică generală,
teoria ltieraturii, filosofie, gramatică comparată, literatură comparată, estetică, psihologie, pedagogie,
metodică, didactică, etc.
7) disciplinele prevăzute în planul de învăţământ din perioada respectivă; limba italiană intensiv,
literatură, cultură şi civilizaţie şi istorie italiană.
1) Universitatea Bucureşti
2) Università „La Sapienza” di Roma, Università degli Studi di Padova, Università per Stranieri di
Siena, Universtià per Stranieri di Perugia, Università “La Tuscia” di Viterbo, Accademia della Crusca,
Accademia Virgiliana, ecc.
3) Fundaţia „Maria e Goffredo Bellonci”, Roma Italia
4) MECI, MAE, Universitatea „La Sapienza” din Roma, etc.
5) Universtiatea Bucureşti
6) Universitatea Bucureşti
7) Liceul Teoretic Bilingv “Dante Alighieri” din Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau Premii şi distincţii internaţionale/ nationale:
internaţională - premii la cocursurile naţionale studenţeşti şi la sesiunile ştiinţifice studenţeşti

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

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba italiană

C2

C2

C2

C2

C2

Limba engleză

C2

C1

C1

B2

B2
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Limba franceză

C1

C1

B2

B1

B1

Limba spaniolă

B2

B1

A2

A1

A1

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Uşurinţă în comunicare, facilitate în stabilirea de raporturi interumane şi profesionale, abilităţi
diplomatice. Orientare şi adaptabilitate. Uşurinţa încadrării în structuri de învăţământ şi cercetare.
Abilitatea de a asimila reguli şi comportamente formale şi de a le aplica. Capacitatea de a lucra în
echipă şi de a susţine echipa. Obişnuinţa lucrului sub stres, atenţie distributivă şi capacitate de lucru
simultan pe mai multe planuri.
Consider că, pentru vârsta şi experineţa mea, sunt un bun organizator, că am tenacitate şi
perseverenţă. Ştiu să coordonez o echipă, dacă este nevoie. Sesizez cu uşurinţă priorităţile, am
rapiditate şi imaginaţie pentru a propune soluţii. Lucrez bine în situaţii de urgenţă şi de stres.
La limita unui simţ tehnic elementar.
Word, Excel, Internet Explorer, e-mail.
Traducător şi interpret pe domenii ştiinţifice, cu bogată experienţă în interpretarea simultană şi
consecutivă la conferinţe internaţionale, seminarii ştiinţifice pe diferite domenii, vizite şi întruniri politice
la cel mai înalt nivel de stat
Traducător de literatură cu 8 cărţi publicate de prestigioase edituri româneşti (Humanitas, Polirom) şi
italiene.
Da. Categoria B1

Informaţii suplimentare Pot oferi referinţe despre mine următoarele persoane: colegii de Catedră şi şeful de Catedră prof.

Oana Sălişteanu; Decanul Facultăţii, prof. Alexandra Cornilescu; reprezentanţii Fundaţiei Maria e
Goffredo Bellonci”; reprezentanţii birourilor de protocol de la Preşedinţia României şi de la Parlament.
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