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Curriculum vitae  

Europass  
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Alexe Raluca Monica 
Adresă(e) Brașov, România 

Telefon(oane)    

E-mail(uri) raluca.alexe@unitbv.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

 
 
 

 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor limba spaniolă 

  

 
 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

 
 
 
  2016 - prezent 

Lector universitar limba spaniolă 

Predare cursuri și seminarii de limba spaniolă; testare studenți în programul Erasmus 

Universitatea Transilvania din Brașov 
   Invățământ  

 

  

Perioada 2002 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Preparator / Asistent universitar limba spaniolă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri și seminarii de limba spaniolă; testare studenți în programul Erasmus 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov 

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 
 

Invățământ  
 
 

2007-prezent 
Coordonator curs limba spaniolă 
Predare cursuri de limba spaniolă, testare în vederea obținerii Certificatului de Competență Lingvistică 
Centrul pentru Învățarea Limbilor Moderne (CILM), Universitatea Transilvania din Brașov 
Invățământ   

  

Educaţie şi formare 
 
                                                   Perioada 
                        Calificare/diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate/ 
          competenţe profesionale dobândite  
   Numele si tipul instituţiei de invăţământ/  
                              furnizorului de formare 
           Nivelul de clasificare naţionala sau 
                                            internaţionala 

 
 
 
   2011 - 2014 
   Diplomă de doctor în filologie ”magna cum laude” 
   Lingvistică 
  
   Universitatea Transilvania din Brașov 
 
   Ciclul III (Doctorat) 
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Perioada    2005 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Romanistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                                   Perioada 
                        Calificare/diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate/ 
          competenţe profesionale dobândite  
   Numele si tipul instituţiei de invăţământ/  
                              furnizorului de formare 
           Nivelul de clasificare naţionala sau 
                                            Internaţionala 
--------------------------------------------------------- 
                                                    Perioada 
                        Calificare/diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate/ 
          competente profesionale dobândite  
   Numele si tipul instituţiei de invăţământ/  
                              furnizorului de formare 
           Nivelul de clasificare naţionala sau 
                                            Internaţionala 
 
                                                   Perioada 
                        Calificare/diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate/ 
          competente profesionale dobândite  
   Numele si tipul instituţiei de invăţământ/  
                              furnizorului de formare 
           Nivelul de clasificare naţionala sau 
                                            Internaţionala 
 
 
                                                   Perioada 
                        Calificare/diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate/ 
          competenţe profesionale dobândite  
   Numele si tipul instituţiei de invăţământ/  
                              furnizorului de formare 
           Nivelul de clasificare naţionala sau 
                                            Internaţionala 
 
 
                                                   Perioada 
                        Calificare/diploma obţinută 
                 Disciplinele principale studiate/ 
          competenţe profesionale dobândite  
   Numele si tipul instituţiei de invăţământ/  
                              furnizorului de formare 
           Nivelul de clasificare naţionala sau 
                                            Internaţional 

Ciclul II (Masterat) 
 
 

  1995 - 1999 
Diplomă de licență. Filologie (engleză-spaniolă) 
Limba și literatura engleză; Limba și literatura spaniolă 
 
Universitatea din Craiova 
 
Ciclul I (licenta) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noiembrie 2018 

 
Stagiu Erasmus 
 
Universitatea Complutense din Madrid 
 
Mobilitate de formare/predare a personalului didactic 

 
 
iulie – august 2004 
Diplomă de participare 
Limba spaniolă ca limbă straină. Limbă și cultură. Literatură. Didactică. 
 
Agenția Spaniolă pentru Cooperare Internațională (AECI). Ministerul de Externe Spaniol 
Universitatea Complutense din Madrid 
 
Școala de vară  pentru profesori de limba spaniolă 
 
 

   1998 - 1999 
Certificat de studii 
Filologie (engleză – spaniolă) 
 
Universitatea Autonomă din Madrid 
 
Bursă de studii Erasmus 
 

 
    
   iulie 1998 

Diplomă de participare 
Limbă și cultură spaniolă 
 
Agenția Spaniolă pentru Cooperare Internațională (AECI). Ministerul de Externe Spaniol 
Universitatea Complutense din Madrid 
 

  Școala de vară 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba spaniolă  C1/2 
Utilizator 

experimentat C1/2 
Utilizator 

experimentat C1/2 
     Utilizator    
  experimentat C1/2 

Utilizator 
experimentat C1/2 

Utilizator 
experimentat 

                             Limba engleză  C1/2 Utilizator 
expermentat C1/2 Utilizator 

experimentat C1/2 Utilizator 
experimentat C1/2 Utilizator 

experimentat C1/2 Utilizator 
experimentat 

 
 Limbile franceză, portugheză, italiană 

                                   

 
Nivel A1/2 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la medii internaționale și multiculturale,obținută în urma stagiilor de studii în 
străinătate  
Bună capacitate de comunicare specifică activității profesionale de predare 
Spirit de echipă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric dobândit în contextul profesional al lucrului cu diverse grupuri de studenți 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office 

  

  
  

 


