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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume PREDA Anamaria-Magdalena 

Adresă(e) Al. I. Cuza, 13, Craiova, Romania 

Telefon(oane) 0251.414.468   

E-mail(uri) anamaria.preda21@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 21.09.1975 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități  principale 
 

Numele și adresa angajatorului  
 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 
 
februarie 2015 - prezent 
Conferențiar universitar doctor 
Limba română contemporană. Sintaxa, Organizarea funcțională a grupului verbal, 
Frazeologie românească 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 
Învățământ universitar 
 
 
 
aprilie 2014 - prezent 
Prodecan cu programele de studii și inserția absolvenților pe piața muncii 
State de funcții, planuri de învățământ, dosare de acreditare 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere 
Învățământ universitar 
 
 
 
 
1.10.2011 – februarie 2015 
Lector universitar doctor 
Limba română contemporană. Sintaxa, Curs opțional de limba română: Adaptarea 
neologismelor la sistemul limbii române, Noutăți în DOOM2, Organizarea funcțională a 
grupului verbal 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de limba și literatura română 
 
Învățământ universitar 
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Perioada  28.02.2009 – 1.10.2011 

Funcţia sau postul ocupat Lector univ. dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Limba germană pentru facultăţi nefilologice, Limba română pentru studenții străini 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Străine Aplicate, 
Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 13, Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Învăţământ universitar 
 

Perioada 1.03.2004 – 28.02.2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Limba germană pentru facultăţi nefilologice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Străine Aplicate, 
Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 13, Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Învăţământ universitar 
 

Perioada 1.10.2004 – 28.02.2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Limba română pentru studenții străini, Metodica predării limbii și literaturii române 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Străine Aplicate, 
Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 13, Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Învăţământ universitar 
 

Perioada 1.10.2001 – 1.10.2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Limba germană pentru facultăți nefilologice, Seminare de limba română (morfologie si 
sintaxă)  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi Străine Aplicate, 
Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 13, Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Învăţământ universitar 
 

  

  

  

  

  

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1.11.2000 – 30.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Influența limbii germane asupra vocabularului limbii române literare 
Limba germană, limba română 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova 
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Perioada Ianuarie/februarie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în filologie 
Specializarea: Limba și literatura română – Limba și literatura germană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea București 

  

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

1994-1998 
Studii de lingvistică și limbi străine 
Specializarea: Limba și literatura română - Limba și literatura germană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea București 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lingvistică teoretică și aplicată 
Limba și literatura română 
Limba și literatura germană 
Metodică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea București 

 
Alte cursuri  

 

  

Perioada Octombrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Curs de limbaje de specialitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Predarea limbii germane ca limbă străină 
Metodică 
Programe analitice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Deutsche Akademische Austausch Dienst DAAD 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B
2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

Limba spaniolă  
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A
1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Disponibilitate pentru lucrul în echipă 
Bune abilități comunicative 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență bună a managementului de proiect, a organizării, coordonării și administrării de 
proiecte  
Participarea la organizarea mai multor manifestări științifice  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™) 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Membru al Centrului de linvistică românească aplicată (CLRA) 
Membru al Grantului național de cercetare cu tema Colocații verbale ale limbii române 
Membru (rezervă) al Grantului internațional cu tema Predarea limbii române ca limbă 
străină conform Cadrului comun european de referintă –multilingvism în combaterea 
deficitului de competențe lingvistice la nivelul IMMurilor 2008-2009 
Membru al Centrului de cercetare de onomastică si lexicologie (COOL) 
Secretar științific al Centrului de cercetare Identități culturale europene (CCICE) 

  

 


