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

Dumitru Adina Elena
Piteşti, Str. Ep. Grigorie Leu nr. 26
Jud. Argeş

Telefon(oane)

Mobil:

0744708064

Fax(uri)
E-mail(uri)
adina.elena.dumitru@gmail.com
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

română
18.III.1974
feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.
(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2014- prezent
Director de departament

Activităţi şi responsabilităţi principale -realizare de documentaţie pentru conceperea unor programe de studiu, respectiv pentru autorizarea sau
acreditarea acestora astfel:
-concepere fise de disciplina: specializarea Limba şi literatura română –O limbă şi literatură modernă
(Engleză/Franceză)– program licenţă, Masteratul de Tendintele actuale ale limbii si literaturii romane (Rm.
Valcea), Structura limbii romane actuale (Pitesti) – programe de master
- dosarele de evaluare pentru autorizare sau acreditare: Limba şi literatura română –O limbă şi literatură
modernă (Engleză/Franceză); Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatură modernă (franceză, spaniolă,
germană) – programe de licenţă, Masteratul de Tendinţele actuale ale limbii şi literaturii române (Rm.
Valcea), Structura limbii romane actuale (Pitesti) – programe de master
-centralizare documente specifice activităţii didactice şi de cercetare pentru membrii colectivului de limba
română;
-realizare state de functii şi documente anexe pentru membrii colectivului de limba română;
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Departamentul Limbă şi Literatură, Str. Tg. din Vale, nr.1
Pitesti
Educaţie şi cercetare
1.10.2011 - prezent
Lector universitar doctor
Activităţi didactice şi de cercetare la nivelul departamentului Limbă şi Literatură, elaborarea unor
documente specifice de acreditare şi autorizare programe de studiu, dupa cum urmeaza:
Activitate didactică: predare de cursuri şi seminarii de Limba romana contemporana, Pragmatica,
Lingvistica, Gramatici generative, Aspecte normative
Activităţi de cercetare: elaborare de articole, participare ca membru in cadrul unor proiecte internationale
(VALED, BoysReading-Erasmus +, Identity and Diversity Picture Book Collections, Lifelong Readers 2.0)
Alte activităţi anexe activităţilor didactice:
pregatire grupe de excelenta Olimpiada Nationala de Lingvistica;
reprezentant al Universitatii in relatia cu I.S. J. Arges
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-

reprezentant al Facultatii de Litere in Comisia de admitere pe Universitatea din Pitesti – admitere
2013;
reprezentant al Facultatii de Litere in Comisia de verificare a Statelor de Functii pe Universitate –
iunie 2014

-

Activităţi de evaluare:

- În comisii de finalizare a studiilor;
- În comisii de acordare a gradelor didactice (gradul II, gradul I)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, Departamentul Limbă şi Literatură, Str. Tg. din Vale, nr.1
Pitesti
Educaţie şi cercetare
2009-prezent
Coordonator al comisiei de orar pentru specializarile domeniului Limba si Literatura
-

realizare orar pentru programele de licenta si master gestionate;
introducere orar in programul specific al Universitatii;

Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, nr. 1 Piteşti
Educaţie şi cercetare
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
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2009-2011
Secretar stiintific al catedrei de Limba si Literatura romana
-

centralizare activitate de cercetare;
redactare documente specifice;
centralizare documente didactice pentru dosare de autorizare si acreditare;

Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, nr. 1 Piteşti
Educaţie şi cercetare
1999-2011
Asistent universitar doctor
Activităţi didactice (predare de cursuri şi seminarii) şi de cercetare la nivelul Catedrei de Limba şi
Literatura Română, elaborarea unor documente specifice de acreditare şi autorizare programe de studiu,
etc.
Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, nr. 1 Piteşti
Educaţie şi cercetare
1997-1999
Profesor de limba şi literatura română
Activităţi didactice
Colegiul Zinca Golescu, Piteşti
Educaţie
1996-1997
Profesor de limba şi literatura engleză
Activităţi didactice
Colegiul Doamna Stanca, Bucureşti
Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada

2007-2010

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Filologie
Titlul obţinut: Doctor în Filologie
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Competenţe de cercetare-analiza textului de presa, sinteza informaţiilor interdisciplinare
Universitatea din Pitesti
Educaţie postuniversitară

Perioada 1996-1997
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Calificarea / diploma obţinută Masterat de Limbă română contemporană
Titlul obţinut: Masterat în Limbă română contemporană
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Limbă română contemporană, Lingvistică generală
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere
Educaţie postuniversitară
1992-1996

Calificarea / diploma obţinută Secţia Română-Engleză – profesor de limba şi literatura română şi engleză
Titlul obţinut: licenţiat în filologie, specializarea Limbă şi Literatură Română- Limbă şi Literatură Engleză
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Literatura romana, Limbă română contemporană, Etnografie si folclor, Teoria literaturii, Lingvistica
generala, Literatura engleza, Limba engleza contemporana, Curs practic limba engleză, Psihologie
şcolară, Pedagogie, Metodica predării, Practica pedagogica etc
Competenţe de exprimare scrisă şi orală în română şi engleză şi de înţelegere a unui text scris şi oral în
română şi engleză
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere
Educaţie universitară

Perioada

1988 – 1992

Calificarea / diploma obţinută

bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Matematica, Fizica, Limbi moderne (franceză, engleză), Limba şi literatura română, etc.
Liceul « Nicolae Bălcescu » (actualul colegiu I. C. Brătianu), Piteşti;
Liceu

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

română

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

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

C2

C2

C2

C2

A2

A2

A2

A2

A2

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

Competenţe şi abilităţi sociale Activităţi de comunicare interpersonală şi de muncă în echipă, capacitatea de asumare a
responsabilităţilor, capacitatea de a lucra în condiţii de stres şi cu termene limită

Competenţe şi aptitudini Initiativă, abilităţi de coordonare, control, evaluare, abilităţi în domeniul teambuilding
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudine de a lucra cu instalaţii şi softuri de traducere, experienţă în folosirea mijloacelor de
video-proiecţie

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
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Muzică, literatură
Capacitate de organizare a diferitelor activităţi si a unor evenimente culturale, stiintifice
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Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe - Listă de lucrări –selecţie
1. Limbajul politic actual. Dimensiuni lingvistice si pragmatice, Ed Tiparg, Pitesti, 2010
2. Crestomaţie de gramatică a limbii române. Morfemul, vol.I, Tempora, ISBN 973-97680-7-5, 2001
3. About a Specious Direct Object Doubling in Romanian, in Language and Literature. European Landmarks of Identity, Editura Universităţii din
Piteşti , ISSN 1843-1577, pp. 52-56, 2014
4. Aspects of Agreement in the Noun Group, in Language and Literature. European Landmarks of Identity, Editura Universităţii din Piteşti ,
ISSN 1843-1577, pp. 52-56, 2013
5. Aspects of the Possessive Object in Spoken Romanian, in Language and Literature. European Landmarks of Identity, Editura Universităţii
din Piteşti , ISSN 1843-1577, pp. 52-56, 2012
6. Uses of Proverbs and Sayings in Contemporary Political Discourse, in Language and Literature. European Landmarks of Identity, Editura
Universităţii din Piteşti , ISSN 1843-1577, 334-340, 2011
7. Occurence of some modified idiomatic phrases in contemporary social discourse, in Language and Literature. European Landmarks of
Identity, Editura Universităţii din Piteşti , ISSN 1843-1577, 379-386, 2010
8. Influence of Religious Language over Political Discourse in „ Învăţăturile lui Neagoe Basarab”, in Perspectives Contemporaines sur Le
Monde Medieval, Tiparg, ISSN 2067-8339, 2010
9. Some Universals of Political Ethos in „Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie”, in Perspectives Contemporaines sur Le
Monde Medieval, Tiparg, ISSN 2067-8339, 55-59, 2009
10. Aspecte ale limbajului femeilor în romanul „Dimineaţa pierdută” de Gabriela Adameşteanu, in Aspecte ale dinamicii limbii române actuale.
Actele Colocviului Catedrei de Limba Română, 27-28 noiembrie 2002, vol. al II-lea, Editura Universităţii din Bucureşti, pp. 531-536, 2003
11. Allusion – a strategy of persuasion, in Language and Literature. European Landmarks of Identity, Editura Universităţii din Piteşti , ISSN
1843-1577, 2015
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