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Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Chefneux Gabriela 
Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia 

Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 

Fax(uri)  

E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro; gabrielachefneux@yahoo.co.uk 
  

Naţionalitate(-tăţi) romȃnă 
  

Data naşterii 26 august 1957 
  

Sex feminin 
  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

filologie 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2000 – pȃnă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar limba engleză 

Activităţi şi responsabilităţi principale     Predare de cursuri şi seminarii la disciplinele: 
- Introducere în studii culturale - programul de licenţă zi Studii americane, anul I, semestrul I  
- Discursul presei americane - programul de licenţă zi Studii americane, anul I, semestrul II 

   -      Sintaxa limbii engleze – programele de licenţă zi Limba şi literatura engleză/limba şi literatura  
           romȃnă/franceză/germană, Limba şi literatura romȃnă/limba şi literatura engleză, anul III sem. I   
           şi II, Limbi moderne aplicate, anul II sem. II 

        Metode de cercetare cantitativă – programul de masterat zi Studii lingvistice pentru comunicare    
        interculturală, anul I, sem. I 
- Metode de cercetare în educaţie – programul de masterat Cultură şi discurs în spaţiul anglo-

american, învăţămȃnt la distanţă, anul I, sem. I 
- Discursul presei anglo-americane-  programul de masterat Cultură şi discurs în spaţiul anglo-

american, învăţămȃnt la distanţă, anul I. sem. II 
 
   Formator – proiectare şi predare de cursuri pentru profesorii din învăţămȃntul liceal şi gimnazial    
   (Colaborare cu Centrul de învăţare permanentă din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov) 
 
   Coordonator al programului de licenţă Studii americane – (din 2011) acreditat în 2013 
   Coordonator al programului de licenţă zi Limba şi literatura engleză/limba şi literatura romȃnă/   
   franceză/germană din 2007-2011, reacreditat în martie 2007  
   Coordonator de proiecte de licenţă, disertaţii masterat, lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice  
   studenţeşti 
   Organizator al Conferinţei de Studii britanice şi americane din 2003-2011 
   Referent la 6 volume ale Conferinţei de studii britanice şi americane    
   (2003,2004,2005,2008,2011,2014) 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Transilvania din Braşov; Facultatea de Litere, B-dul Eroilor nr. 29, Braşov, Romȃnia 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie – învăţământ superior 

Perioada 1993-2000 

Funcţia sau postul ocupat    Lector limba engleză 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Predare de cursuri şi seminarii la disciplinele: 
   -      Sintaxa limbii engleze – programele de licenţă zi Limba şi literatura engleză/limba şi literatura  
          romȃnă/franceză/germană şi Limba şi literatura romȃnă/limba şi literatura engleză, anul III,  
          sem. I şi II şi Limbi moderne aplicate, anul II sem. II 
   -     Vocabular general - programele de licenţă zi Limba şi literatura engleză/limba şi literatura  
          romȃnă/franceză/germană, Limba şi literatura romȃnă/limba şi literatura engleză, anul II, sem.I 
   -     Vocabular special - programele de licenţă zi Limba şi literatura engleză/limba şi literatura romȃnă/          
          franceză/germană şi Limba şi literatura romȃnă/limba şi literatura engleză, anul II, sem.II 
   -      Metode de testare – programele de licenţă zi Limba şi literatura engleză/limba şi literatura  
          romȃnă/franceză/germană şi Limba şi literatura romȃnă/limba şi literatura engleză, anul III,      
          sem.I 
   -      Engleză generală, anul I,sem. I şi II: Facultatea de Sivilcultură, Facultatea de Medicină,    
          Facultatea  de Ştiinţe Economice 

- Engleza pentru scopuri speciale, anul II, sem. I şi II; Facultatea de Sivilcultură, Facultatea de   
           Medicină. Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor 
 
   Coordonator de proiecte de licenţă şi lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice studenţeşti 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov; Facultatea de Litere, B-dul Eroilor nr.29, Braşov, Romȃnia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie – învăţământ superior 

Perioada 1991-1993 

Funcţia sau postul ocupat Asistent limba engleză 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Predare de seminarii şi cursuri practice la următoarele discipline: 
   -      Vocabular general - programele de licenţă zi Limba şi literatura engleză/limba şi literatura  
          romȃnă/franceză/germană şi Limba şi literatura romȃnă/limba şi literatura engleză, anul II, sem.I 
   -      Engleză generală, anul I,sem. I şi II: Facultatea de Sivilcultură, Facultatea de Medicină,   
           Facultatea  de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţa Materialelor  

- Engleza pentru scopuri speciale, anul II, sem. I şi II; Facultatea de Sivilcultură, Facultatea de   
           Medicină, Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor, Facultatea de Ştiinţe Economice 
   
   Adjunct şef catedră la Catedra  de Limbi Străine (1992,1993) 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov; Facultatea de Ştiinţe, B-dul Eroilor nr. 29, Braşov, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie – învăţământ superior 

Perioada septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat    Formator  

Activităţi şi responsabilităţi principale    Proiectare şi predare de materiale metodologice pentru predarea limbii engleze în scopuri speciale  
   pentru profesorii din învăţământul universitar tehnic şi economic  

 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Britanic Bucureşti – Calea Dorobanţilor nr. 14 Bucureşti, Romȃnia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat    Director Centrul Consiliului Britanic Braşov 
   Director proiect Curriculum la Decizia Şcolii (2000-2002) 
   Director proiect Engleza pentru piaţa muncii proiect pilot (2003-2004) 
   Director proiect Magic Pencils (2002-2003)    



Pagina 3 / 6- Curriculum vitae  
Chefneux Gabriela 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Formator şi organizator de şcoli de vară naţionale si internaţionale pentru profesorii de limba engleză    
- Metodologia predării limbii engleze - şcoală de vară naţională, 2000 

   -       Predarea limbii  engleze prin teatru - şcoală de vară naţională, 2001, şcoală de vară      
           internaţională, 2003 
    
   Organizator al întȃlnirii naţionale a formatorilor şi inspectorilor de limba engleză Braşov 2001 
    
   Conducerea biliotecii Centrului Consiliului Britanic Braşov 
    
   Organizator de evenimente culturale şi educaţionale (festivalul filmului britanic, conferinţe susţinute    
   de scriitori şi profesori britanici, etc.) 
    
   Organizare şi predare de sesiuni de formare pentru profesorii de engleză din învăţămȃntul gimnazial   
   şi liceal din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Olt, Vȃlcea, conform solicitărilor 
   Proiectare de materiale de formare – Metologia de predare a limbii engleze pentru copii   

 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Britanic Bucureşti – Calea Dorobanţilor nr. 14 Bucureşti, Romȃnia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Educaţie şi cultură 

Perioada august 1996 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Proiectare şi predare de cursuri de metodologia predării limbii engleze pentru profesorii din     
învăţămȃntul liceal şi gimnazial - şcoală de vară naţională Timişoara 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Consiliului Britanic Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1995-1999 

Funcţia sau postul ocupat Director Centrul de limbă engleză Prosper Transilvania 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Ȋnfiinţarea şi conducerea centrului  
   Proiectare si predare cursuri de limba engleză pentru adulţi 
   Evaluare profesori 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea Transilvania din Braşov – B-dul Eroilor nr. 29 şi Consiliul Britanic Bucureşti – Calea    
   Dorobanţilor nr. 14 Bucureşti, Romȃnia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Educaţie 

Perioada septembrie 1990- decembrie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Profesor limba engleză Liceul George Moroianu, Săcele, judeţul Braşov 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare ore de limba engleză elevilor de gimnaziu şi liceu 

Numele şi adresa angajatorului    Inspectoratul Şcolar Şirul Gheorghe Dima nr.4. Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Educaţie 

Perioada 1980-1990 

Funcţia sau postul ocupat Traducător şi interpret 

Activităţi şi responsabilităţi principale Traducere documentaţie tehnică din limba romȃnă în limba engleză sau persană şi din limba engleză 
în limba romȃnă 
Interpretariat la discuţii oficiale, negocieri, conferinţe 
Predare ore de limba engleză inginerilor din fabrică 

Numele şi adresa angajatorului Uzina de Tractoare Braşov, Str. Turnului nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie 
  

Perioada    1983-1986 

Funcţia sau postul ocupat Profesor limba engleză 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Predare ore de limba engleză adulţilor – nivel începător, intermediar şi avansat  
   Selecţie şi proiectare de material didactice 

Numele şi adresa angajatorului    Universitatea populară, Apolonia Hirscher nr. 8, Braşov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
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Educaţie şi formare  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Metode interactive de predare-învăţare şi evaluare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ȋnvăţarea pe bază de proiect şi problematizare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului – Universitatea Transilvania din Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat de absolvire 

Perioada mai 2000 – iunie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de dezvoltare profesională pentru profesorii de limbi străine – Formarea formatorului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Organizare de cursuri de formare pentru profesorii de limbi străine; proiectarea curriculei, predare    
   cursuri de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Bell Teacher Training Institute, Saffron Walden, Marea Britanie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat 

Perioada 1992-2000 

Calificarea / diploma obţinută Master în Educaţie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluare, predarea celor patru aptitudini lingvistice – citire, ascultare, vorbire şi scriere, proiectare şi 
evaluare cursuri, tehnologie educaţională, redactare de materiale didactice  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Manchester  – Centre for English Language Studies in Education, Marea Britanie 
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master în educaţie 
 

Perioada 1991-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Feminism, literatură engleză, critică literară, sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “AL.I.Cuza” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în filologie 
 

Perioada iulie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Cambridge Certificate in English for Language Teachers 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Vorbit, citit, ascultat, scris în limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Cambridge, Local Examinations Syndicate, International Examinations 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat 

Perioada iunie 1994 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Predare engleză medicală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare curs, proiectare şi selecţie materiale didactice pentru studenţii de la Facultatea de Medicină  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Britanic Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat curs 

Perioada septembrie 1993 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs – testare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Tipuri de teste, itemi obiectivi şi subiectivi, testarea celor patru competenţe lingvistice  
   Elaborare şi evaluare teste  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

The Victoria University of Manchester School of Education, Marea Britanie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat absolvire curs 

Perioada octombrie 1991 – decembrie 1991 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Advanced Studies: English for Specific Purposes 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Proiectare curs, predarea comunicativă a limbajelor de specialitate, predarea celor patru competenţe    
   lingvistice, redactare materiale didactice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institute for English Language Education, Universitatea din Lancaster, Marea Britanie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificate of Advanced Studies : English for Specific Purposes 
Certificate of Advanced Studies 

Perioada martie 1980 

Calificarea / diploma obţinută Certificat traducător – limba engleză – limba romȃnă (domeniul economic); limba persană – limba 
romȃnă (domeniile ştiinţe, literatură şi artă)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Traduceri din domeniul economic, ştiinţific şi literar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul pentru educaţie şi cultură socialistă – Centrul special de pregătire a personalului  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat traducător 

  

Perioada 1976-1980 

Calificarea / diploma obţinută    Absolvent filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Lingvistică, limba engleză contemporană, literatură engleză şi americană, istoria limbii engleze,   
   civilizaţie engleză, pedagogie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diplomă de licenţă 

  

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  Engleză C2  C2  C2  C2  C2 

Limba  Persană B1  B1  A2  A2  B1 

Limba  Germană A2  A2  A2  A1  A1 

Limba  Franceză A2  A2  A2  A1  A1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale comunicativ, spirit de echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

team leader, manager de proiect 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

cunoştinţe operare PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet 
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Informaţii suplimentare a.    Director proiect 
- 2002-2002 2.800 lire sterline (15.120 RON) 

Curriculum la decizia şcolii - Consiliul Britanic Bucureşti – Ministerul Ȋnvăţămȃntului şi 
Cercetării 

- 2003-2004 900 lire sterline (4.860 RON).  
Engleza pentru piaţa muncii proiect pilot - Consiliul Britanic Bucureşti – Ministerul 
Ȋnvăţămȃntului şi Cercetării 
 

b. Membru proiect: 
- 2010-2012  
Project FSE RO POSDRU/57/1.3/S/32629, „Formarea Profesională a Cadrelor Didactice din 
Învăţământul Preuniversitar pentru Noi Oportunităţi de Dezvoltare în Carieră" 
-  2007-2008  

   Limbaj instituţional şi comunicare interculturală în companii multinaţionale din România proiect    
   CNCSIS- Universitatea Transilvania din Braşov 

-    2007-2008 
   Baza teoretică de date pentru studiul interdisciplinar al fenomenelor culturale contemporane. Tendinţe   
   actuale în ştiinţele socio-culturale. Teme şi concepte postmoderne proiect CNCSIS - Universitatea  
   Transilvania din Braşov 

-    2005 – 2007 
   COMPLETE, Leonardo da Vinci, RO/04/B/P/PP 175016 – noi metode de predare, învăţare şi evaluare  
   pentru specialiştii din domeniul energiei, transportului şi mediului - Universitatea Transilvania din  
   Braşov 

-    2005-2007 
   Contract 720/04.10.2005 cu MedC-UMPIR  Universitatea Transilvania din Braşov -  Program pentru   
   învăţămȃntul rural  

-    2005-2006 
   Leonardo da Vinci no. RO/2006/97023/S Formarea studenţilor pentru aplicaţiile tehnice inginereşti  
   orientate intensiv pe tehnologia informaţiei - Universitatea Transilvania din Braşov 

- 2004-2006 
   Engleza pentru piaţa muncii - Consiliul Britanic Bucureşti – Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

-    1998-1999 
   Proiect TEMPUS JEP No. 12334/97 Proiect pentru specialiştii din industria lemnului – Universitatea  
   Transilvania din Braşov 
 -   1991-1997 
   Proiect Engleza pentru scopuri speciale în Romȃnia - Consiliul Britanic Romȃnia şi Ministerul Educaţiei  
 

c. Membru în asociaţii profesionale   
   Membru RSEAS (Societatea romȃnă pentru studii britanice şi americane) 2000-2014 
   Membru IADA (Asociaţia internaţională pentru analiza discursului) 2013-2016 
 

d. Membru în comitete editoriale 
   Membru in comitetul editorial al revistei Synergy, Jurnalul Departamentului de Limbi moderne şi    
   comunicare pentru afaceri, ASE Bucureşti, Editura ASE, ISSN 1841-7191, indexat în 5 baze de date  
   internaţionale   
 

e. Recenzent 
   - Recenzent la 4 numere din Buletinul Ştiinţific al Universităţii Transilvania din Braşov 
   - Referent ştiinţific la 6 volume din Conference on British and American Studies    
     (2003,2004,2005,2008,2011,2014). 
 

f. Organizator conferinţe 
   Organizator a 10 conferinţe naţionale şi internaţionale  
 
II. Sinteza principalelor realizări:  

• teza: Feminist Attitudes in Eighteenth Century English Fiction  
• 2 capitole de cărți publicate în edituri internaționale 
• 5 cărţi publicate în edituri naționale 
• 9 capitole de cărți publicate în edituri naționale 
• 4 lucrări indexate ISI 
• 20 lucrări indexate BDI 
• 25 lucrări în volumele conferințelor  

 
  

 


