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BOTTEZ MONICA
81, Str Eminescu, 020072, Bucuresti, Romania

Telefon(oane)

O21 610 38 23

Fax(uri)

021 314 13 13

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

Mobil:

0724 92 11 83

mbottez@yahoo.com
romana
10.09.1946
femeiesc

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Domeniul ocupaţional UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI – Facultatea de Limbi si Literaturi Straine
Profesor doctor cu drept de conducere doctorat, specialitatea Literatura, limba si civilizatia
engleza

Experienţa profesională 40 de ani in invatamant
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
2008-prezent:coducere e doctorat, Universitatea Bucuresti
2004 – prezent: profesor univ. – Fac. de Limbi si Lit. Straine – Universitatea din Bucuresti
1996 – 2004: conferentiar univ. - Fac. de Limbi si Lit. Straine –Universitatea din Bucuresti
1990 – 1996: lector – Fac. de Limbi si Lit. Straine- Universitatea din Bucuresti
1969 – 1990: asistent univ. –Fac. De limbi germanice, catedra de limba si literatura engleza –
Universitatea din Bucuresti
„
Profesor, conducator de doctorat
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Activităţi şi responsabilităţi principale

In calitate de conferentiar si profesor universitar la Catedra de Lb. si Lit. engleza (1996 – 2009)
am avut si am urmatoarele activitati si responsabilitati:
predarea de cursuri (permanente si optionale) de literatura si cultura engleza (perioada
Victoriana si secolul XX )la nivel de licenta si lit. si cultura canadiana la nivel de masterat
conducerea de lucrari de diploma, de dizertatii de master, de lucrari pt obtinerea gradului didactic
I in in invatamantul preuniversitar
acordarea de consultatii si indrumare studentilor
elaborarea programelor, metodologiilor si materialelor pentru cursurile proprii
desfasurarea permanenta a unei activitati de cercetare concretizata in publicatii
participarea la sesiuni stiintifice, colocvii de specialitate organizate in tara si strainatate
participarea la proiecte internationale sustinute de Asociatia Central Europeana de Studii
Canadiene
initierea impreuna cu Prof. Irina Badescu si Prof. Daniela Frumusani) a unui master
interdisciplinar de Studii Canadiene (1997)
organizarea a celei de a II-a Conferinte internationale a Canadianistilor din Europa Centrala
(Bucuresti, 2001)
participarea la comisiile de admitere la facultate, la master si la doctorat; la comisiile de grad I, II,
definitivat ; la comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor universitare.
in perioada 1997 – 2007 am fost si din 2009 sunt membra in biroul catedrei, raspunzand cu
Perfectionarea cadrelor didactice
din 2009-membra in Consiliul profesiarl al Facultatii de Limbi si Literaturi Straine
- Turneu de conferinţe pe teme canadiene –Germania,2001: Universităţile din Marburg, Colonia,
Kiel, Trier.
-burse de cercetare:
- Montreal şi Toronto-1998- bursa de 6 săptămâni acordată de guvernul candian pentru pregătirea
cursurilor de literatură canadiană
- bursă de cercetare (2 luni, 1999)-Institutul de studii Nordamericane J.F. Kennedy, Berlin-Ottawa, Montreal-grant de cercetare (6 săptămâni,2002) acordat de guvernul canadian pentru
îmbogăţirea cursurilor de literatură, cultură şi civilizaţie canadiană.
-2008-director al proiectului din cadrul Planului naţional cercetare, dezvoltare, inovare (PN2)tipul idei,
parteneriat cu titlul Postcolonialism şi postcomunism: dicţionar comparativ de concepte cheie, dosar ce a
fost aprobat CNCSIS in dec 2008 .
In calitate de asistent univ. si lector (1969 – 1997):
am predat limba si literatura si cultura enleza –britanica si americana
am elaborat programa si materialele de curs
am publicat traduceri din limba engleza
am desfasurat in paralel o continua activitate de cercetare stiintifica
Burse de specializare si cercetare :
- cursuri de specializare la Universitatea din Aberdeen (1990)
Marea Britanie, bursă acordată de British Council
-1992-Universitatea Princeton, SUA, bursă de cercetare Fulbright (6 luni).
- turnee de conferinţe:
1992- SUA : UCLA, universităţile de stat din Laramie, Wyoming şi Fort Collins, Colorado (conferinţe
despre cultura româană);
1992-1993- Africa de Sud: Universitatea Witwatersrand din Johannesburg şi Universitatea din
Pretoria(conferinţe despre cultura romană şi despre romanul american contemporan);

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

UNIVERSITATEA DIN Bucuresti
Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36 – 46, Bucuresti
Invatamant universitar

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

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite,
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
1) august 2002-Universitatea din Ottawa- Scoala de vara despre Canada contemporanai
figurative” - Venetia
2) iulie 1990-cursuri de vara organizate de Universitatea din Aberdeen
- Cercetare /documentare la Montreal şi Toronto-oct.-nov.1998- bursa de 6 săptămâni acordată de
guvernul candian pentru pregătirea cursurilor de literatură canadiană
- Cercetare /documentare (oct.,nov, 1999)-Institutul de studii Nordamericane J.F. Kennedy, Berlin- Cercetare /documentare -Ottawa, Montreal (august, sept.i,2002) bursa de 6 săptămâni acordată de
guvernul candian pentru îmbogăţirea cursurilor de literatură, cultură şi civilizaţie canadiană.
3) 1973 – 1983 Pregatirea si sustinerea (1983) tezei de doctorat
4) 1964 – 1969 studenta la Universitatea din Bucuresti
5) 1953 – 1964 scoala generala si liceul

Calificarea / diploma obţinută

1)
2)
3)
4)
5)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1)
2)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

atestat de participare
varii atestate de participare
Doctor in filologie – diploma a Universitatii din Bucuresti
Diploma de merit (1969)
Diploma de maturitate

Literatura britanica de dupa 1945; cursul mi-a folosit pentru cursul meu cu o tematica similara.
Literatura si civilizatia canadiana ; cursurile si documentarea mi-au folosit pentru cursul meu cu o
tematica similara de la Masterul de Studii canadiene
3) Cercetarea epocii victoriene si studiul monografic al operei lui Charles Dickens
4) Limba si literatura engleza – principal; limba si literatura romana – secundar; lingvistica generala,
teoria literaturii, filozofie, limba spaniola, etc.
Disciplinele prevazute in planul de invatamant din perioada respectiva
1) Universitatea din Ottawa
2) Universitatea din Aberdeen
3) Universitatea din Bucuresti
4) Facultatea de Limbi Germanice, Universitatea din Bucuresti
Liceul „Spiru Haret” din Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
internaţională Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale
Membru al Asociatiei Central-Europene de Studii Canadiene (din 2004)
Reprezentanta a Romaniei in Reteaua Central-Europeana de Studii Canadiene (1998-2004)
Membru ESSE (Societatea Europeana pt Studiul Limbii Engleze) din 1990
Membru al Asociatiei de Americanistica si Anglistica din Romania (din 1992)
Membru în comitete/ consilii de redacţie reviste / edituri
Membru in comitetul de redactie al University of Bucharest Review
Membru in consiliul de redactie al Central European Journal of Canadian Studies

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

ROMANA

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

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza

C2

C2

C2

C2

C2

Limba franceza

B2

B2

B1

B1

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale
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Avand o experienta de 40 de ani ca profesoara cred ca am dobandit abilitatea de a comunica atat
cu studentii cat si cu colegii romani si straini si, ca membru si director de grant de cercetare, abilitatea
de a lucra in echipa.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Consider ca am aptitudini organizatorice, fiind capabila de a ierarhiza corect prioritatile si de a
coordona si mobiliza sectoarele sau sectiunile unei activitati sau ale unui proiect.
Am dobandidt aceste calitati activand ca reprezentanta a Romaniei in cadrul Retelei CentralEuropeana de Studii Canadiene (1998-2004), organizand a II-a Conferinta internationala a
Canadianistilor din Europa Centrala (Bucuresti, 2001), participand la proiectele Asociatiei
Central-Europene de Studii Canadiene intitulate „Diaspora Central Europeana in Canada”(20082009), „Canada in Europa Centrala, Europa Centrala in Canada” (2009-2011) si fiind director al
proiectului CNCSIS PN-II-ID-PCE-2008 cu titlul „Postcolonialism/ Postcomunism: Dictionar de
termeni culturali cheie”
Nu cred ca am reale aptitudini tehnice (nerelevante pt proiect).

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Folosesc curent calculatorul ( Word), internetul, e-mailul.

Competenţe şi aptitudini artistice

Nu cred ca am aptitudini artistice(nerelevante pt proiect)..

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Nu am

Informaţii suplimentare Cred ca ma cunosc bine Decanul Facultatii de Limbi si Literaturi straine, Consiliul Profesoral al
acestei facultati, Rectorul Universitatii din Bucuresti, – si pot oferi oricand referinte.
Cred ca referinte graitoare constituie cartile, studiile, articolele si traducerile pe care le-am
publicat
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