
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume SINU Raluca 

Adresă  

Telefon    

Fax  

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

Naţionalitate română 
  

Data naşterii  
  

Sex F 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada martie 2021 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferențiar universitar la Departamentul de Lingvistică teoretică şi aplicată, Facultatea de Litere, 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Activităţi şi responsabilităţi principale predarea de cursuri în limba engleză în domeniul lingvisticii teoretice și aplicate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, Bdul Eroilor, nr. 29, 500036 Braşov, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar la Departamentul de Lingvistică teoretică şi aplicată, Facultatea de Litere, 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Activităţi şi responsabilităţi principale predarea de cursuri în limba engleză în domeniul lingvisticii teoretice și aplicate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, Bdul Eroilor, nr. 29, 500036 Braşov, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar la Departamentul de Lingvistică teoretică şi aplicată, Facultatea de Litere, 
Universitatea Transilvania din Braşov 

Activităţi şi responsabilităţi principale predarea de cursuri în limba engleză în domeniul lingvisticii teoretice și aplicate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, Bdul Eroilor, nr. 29, 500036 Braşov, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 2005 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat cadru didactic asociat al Catedrei de Limbi şi literaturi străine, Facultatea de Litere, Universitatea 
Transilvania din Braşov 

Activităţi şi responsabilităţi principale predarea de cursuri în limba engleză în domeniul lingvisticii teoretice și aplicate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov, Bdul Eroilor, nr. 29, 500036 Braşov, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere, secţia Lingvistică 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Perioada 2005 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

programul de master „Studii lingvistice pentru comunicarea interculturală” (în limba engleză) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov 

Perioada 2001 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă (media la examenul de licenţă: 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

secţia Limbi Moderne Aplicate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania din Braşov 

Perioada 1997 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat (media de bacalaureat 9,85) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

secţia Istorie - Ştiinţe sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional ,,I. L. CARAGIALE’’ Ploieşti 

â  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba 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 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

competent 
C1 

Utilizator 
competent 

C1 
Utilizator 

competent 
C1 

Utilizator 
competent 

C1 
Utilizator 

competent 

Limba spaniolă  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă 
- o bună capacitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

aptitudini de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™) dobândite 
prin cursuri de informatică (2001-2005) şi în context profesonal ca membră a echipei de tehnoredactare 
a volumelor Conference on British and American Studies, Burada, M. (ed), Braşov: Ed. Universităţii 
Transilvania, publicate în perioada 2003 -2016 

  



Informaţii suplimentare Participare la programe de mobilităţi 
ianuarie - iunie 2004 - am participat la programul de mobilităţi Erasmus-Socrates ca studentă a 
Universităţii din Franche Comté, Besançon, Franţa; 
februarie – mai 2010 - am efectuat un stagiu de cercetare la Universitatea din Amsterdam, 
Departamentul de Comunicare, Teoria Argumentării şi Retorică, sub coordonarea prof. dr. F.H. van 
Eemeren, în cadrul proiectului POSDRU/6/1.5/S/2. 

Participare la programe de cercetare 
2008 – 2011 – doctorandă a Şcolii Doctorale a Facultăţii de Litere, din cadrul Universităţii din 
Bucureşti, prin Proiectul pentru Burse Doctorale „EDUCAŢI – Excelenţă Doctorală Umanistă în 
Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare” (1) POSDRU/6/1.5/S/2POSDRU/6/1.5/S/2; 
2007 - 2008 – Membră în proiectul CNCSIS Competitivitate şi eficienţă în comunicarea interculturală 
specializată prin optimizarea resurselor on-line (cod 929), director de proiect conf. dr. Marinela 
Burada; 

Apartenenţa la organizaţii profesionale 
2018 – prezent - membră a European Society for the Study of English (ESSE) / The Romanian 
Society for English and American Studies 

  

Anexe - 

 

 


