Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Mada, Stanca

Adresă(e)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

stanca.mada@unitbv.ro,
română

Data naşterii
Sex

Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Începând cu 1 octombrie 2008, până în prezent.
Octombrie 2016 – prezent: conferențiar
Octombrie 2008 – octombrie 2016: lector
Cursuri predate:
Programe de licență: Tehnici de redactare în discursul științific, Comunicare profesională (Limbă și
literatură), Gramatică normativă (Limbi moderne aplicate), Umor în mass-media (Studii americane).
Cursuri de limba română pentru studenții străini (Anul pregătitor).
Programe de masterat: Sociolingvistică, Predarea limbii române ca L2, Metode de cercetare științifică,
Competențe de receptare în limba română ca L2 (Studii de limba şi literatura română), PR from an
Intercultural Perspective (Studii lingvistice pentru comunicare interculturală, Cultură și discurs în spațiul
anglo-american, în limba engleză), Limbajul professional în româna actuală (Limba și literatura
română. Identitate în multiculturalism).
Seminare: Pragmatică.
Proiecte: membru în grantul CNCSIS IDEI 142, Director: Mihaela Gheorghe, Perioada: 2007-1010.
Responsabilitati: culegerea si prelucrarea datelor necesare cercetarii, activitate de creatie si
administrare a site-ului proiectului, redactarea şi editarea materialelor pentru diseminarea cercetării.
organizare de evenimente (lansări de carte, conferinţe: International Conference on Professional
Communication. Workplace across Languages and Cultures, Brasov, 21-23 Mai 2010).
Membru în grantul CNCSIS TE-CONID, Director: Răzvan Săftoiu, Perioada: 2015-2017. Cercetare și
diseminarea cercetării, organizare de workshop, redactarea și publicarea unor articole, ghiduri de
bune practici.
Membru în grantul CNCSIS TE-REFPRON, Director: Sofiana Lindemann, Perioada: 2018-2020.
Cercetare și diseminarea cercetării.
Activităţi administrative: secretar al comisiei de admitere pe facultate în 2009 şi 2011, prodecan în
perioada 2012-2016, membru al consiliului Departamentului de Lingvistică teoretică și aplicată din
octombrie 2015.
Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Litere, Departamentul de Lingvistică Teoretică şi
Aplicată, Bdul Eroilor 29

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică

Perioada

1 septembrie 1999 – 1 octombrie 2008.

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

Profesor de limba engleză
Predarea limbii engleze (în clase cu program normal şi cu program intensiv de limbă) şi pregătirea
elevilor în vederea susţinerii examenelor Cambridge şi a Bacalaureatului.
Şcoala generală nr.11, Braşov, Liceul Electroprecizia Săcele, Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”,
Învăţământ preuniversitar

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

2008
Gradul didactic I – Limba engleză
2003 - 2007
Doctor în filologie
Titlul tezei: Aspecte ale comunicării la locul de muncă,
Coordonator: prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română
Teza a fost distinsă cu magna cum laude
1999 - 2000
Diplomă de Studii Aprofundate în Filologie
1995 - 1999
Diplomă de Licenţă
Limba Română – Limba Engleză

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

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Germană

A1

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

MS Office – utilizator experimentat MS Word, MS PowerPoint, MS Excel.
Întreţinerea site-urilor www.unitbv.ro/litere/ şi www.unitbv.ro/litere/lta
Pian – Absolvent al Şcolii Populare de Artă, secţia Pian (1988)
Instructor sportiv – tenis, schi, înot.
Ghid montan – drumeţie.
Cursuri de prim ajutor.

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1995
Anexe Listă de lucrări / activitatea ştiinţifică
19.11.2021

Exprimare scrisă

Conf. univ. dr. Stanca Măda

