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muzicală
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Funcţia sau postul
ocupat

Octombrie 2017 - până în prezent
asistent universitar dr. titular

Pagina 1 - Curriculum vitae al
Denisei-Alexandra Ionescu

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Activităţi didactice: nivel licenţă
Responsabilităţi:
• predarea de cursuri practice de limbă italiană și engleză, consultații;
• elaborarea materialelor de curs de limba engleză aplicată în muzică pentru invăţămantul la zi şi la distanţă (anii
I, II, III, IV – semestrul I nivel licenţă);
• elaborarea materialelor de curs de limba italiană aplicată în muzică pentru invăţămantul la zi, linia cu predare în
limba engleză (anii I, II, III nivel licenţă);
• elaborarea testelor pentru evaluarea studenţilor, atât în ceea ce privește evaluarea semestrială, cât și cea în
vederea obținerii certificatului de competență lingvistică;
• Elaborarea și aducerea la zi constantă a fișei disciplinei pentru cursurile practice în cauză;
• proofreader pentru revista Music Cognition, Editura Media Musica,începând cu anul 2018;
• activități de tutorat pentru studenții din anul I, specializarea Muzică;
• secretar de admitere;
• organizator al Clubului de Conversație în limba engleză dedicat cadrelor didactice și personalului TESA.
Iulie 2019 – publicarea volumului Schimbări de nume. Numele ca mască. Studiu comparativ cu privire la
onomastica românească și cea italiană, Casa Cărții de Știință, ISBN 978-606-17-1477-3, Cluj-Napoca.
Mai – Decembrie 2019 - Membru al echipei de implementare a Proiectului FDI (Internationalizarea Programelor de
Studii).
4-8 Februarie 2019 – Stagiu de formare în cadrul programului Erasmus+ la Wolfson College Cambridge, UK, sub
îndrumarea Prof. dr. Michael Hrebeniak.
8-9 Iunie 2018 - Participarea la conferința națională cu participare internațională „Dinamica limbajelor de
Specialitate:Tehnici și strategii inovatoare” Ediția a VIII-a, titlul comunicării: Vocabulary Acquisition and the Role of
Conversation. Conferință organizată de Universitatea “Babeș-Bolyai”, Departamentul de Limbi Străine Specializate al
Facultăţii de Litere.
Iunie – Decembrie 2018 - Membru al echipei de implementare a Proiectului FDI (Internationalizarea Programelor de
Studii).
11-15 mai 2018 - Consultant lingvistic în cadrul CONGRESULUI INTERNAȚIONAL DE SEMNIFICAȚIE MUZICALĂ
Ediția a XIV-a, Cluj-Napoca

Numele şi adresa
angajatorului

Facultatea Teoretică, Academia de Muzică “Gh. Dima”, str. I. C. Brătianu, nr. 25, Cluj-Napoca

Tipul de activități sau Academic
sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
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2007 – 2017
asistent universitar dr. titular

Curriculum vitae al
Denisei-Alexandra Ionescu

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Activităţi didactice: nivel licenţă
•

Responsabilităţi: predarea de cursuri practice de limbă italiană și engleză, consultații; elaborarea materialelor
de curs de limba italiană aplicată în sfera publică şi de afaceri pentru invăţămantul la zi şi la distanţă (anii I, II
nivel licenţă);elaborarea materialelor de curs de limba engleză aplicată în sfera publică şi de afaceri pentru
invăţămantul la zi şi la distanţă (anii I, II nivel licenţă); elaborarea testelor pentru evaluarea studenţilor, atât în
ceea ce privește evaluarea semestrială, cât și cea în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică
acordat de Centrul Lingua din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea
”Babeș-Bolyai”; elaborarea unor broşuri (ca materiale auxiliare pentru lucrările practice publicate şi suporturile
de curs existente în formă electronică şi/sau printată)

5-7 Septembrie 2017 – Participarea la conferința internațională ”Name and Naming. Conventional / Unconventional in
Onomastics” Ediția a IV-a, titlul comunicării: La semantica dei nomi propri augurali. Conferință organizată de
Universitatea din Baia Mare, Facultatea de Litere sub egida ”Associazione di Onomastica e Letteratura” dell’Università di
Pisa și colaborarea Centrului de Onomastică din cadrul Universității din Baia Mare.
9-10 februarie 2017 - Participarea la conferința națională ”Politețea în sfera publică”, titlul comunicării: Music as Means
of communication. Conferință organizată de Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din cadrul
Facultății de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea ”Babeș-Bolyai”.
2015 – Membru în cadrul Proiectului CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) intitulat
CEFR Extended Set of Illustrative Descriptors
Proiectul își propune o revizuire a descriptorilor din Cadrul Comun European de Referință și elaborarea unei variante
extinse a acestor descriptori, precum și o reevaluare a nivelurilor standard. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul
Consiliului European în limbile engleză și franceză în anul 2016. Coordonator proiect: Brian North, Eurocentres
Foundation, Strasbourg.
1-3 Septembrie 2015 – Participarea la conferința internațională ”Name and Naming. Conventional / Unconventional in
Onomastics” Ediția a III-a, titlul comunicării: La traduzione degli antroponimi letterari – studio comparatistico. Conferință
organizată de Universitatea din Baia Mare, Facultatea de Litere sub egida ”Associazione di Onomastica e Letteratura”
dell’Università di Pisa și colaborarea Centrului de Onomastică din cadrul Universității din Baia Mare.
21-22 Noiembrie 2014 – Participarea la conferința internațională ”Comunicare, cultură, identitate”, titlul comunicării:
Written Business Communication across Cultures (Contrastive Aspects English-Italian). Conferință organizată de
Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri din cadrul Facultății de Studii Economice și Gestiunea
Afacerilor, Universitatea ”Babeș-Bolyai”.

3

Curriculum vitae al
Denisei-Alexandra Ionescu

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

23 Septembrie 2011 – Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul ”Schimbări de nume. Numele ca mască” în domeniul
Filologie-Lingvistică. Calificativul obținut: foarte bine.
12-13 martie 2010 – Participarea la conferința internațională ”Discurs, Cultură, Context în Mediul Profesional”, titlul
comunicării: Strategie didattiche per la comunicazione in classe.Conferință organizată de Departamentul de Limbi
Moderne și comunicare în Afaceri din cadrul Facultății de Studii Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea ”BabeșBolyai”.
14-16 februarie 2008 – Participarea la conferința internațională ”Convegno Onomastica e Lessicografia 2”, titlul
comunicării: Antroponimi e deonomastici nei proverbi e nei detti italiani e romeni. Conferință organizată de Departamentul
de Italienistică al Facultății de Litere, Universitatea Roma 3, Roma, Italia.
7 noiembrie 2008 – Participarea la conferința internațională ”Intercultural dimensions in Foreign LanguageTeaching”,
titlul comunicării: L’influenza degli stereotipi etnici nel processo d'insegnamento della lingua italiana.Conferință organizată
de Departamentul de Limbi Moderne și comunicare în Afaceri din cadrul Facultății de Studii Economice și Gestiunea
Afacerilor, Universitatea ”Babeș-Bolyai”.
2008 – Il corso di aggiornamento per gli insegnanti dell’italiano, curs ținut la Universitatea ”Babeș-Bolyai” pentru profesorii
de limbă itaiană din România de către profesori din cadrul Università per stranieri di Perugia.
Activități administrative: nivel licență
•

Numele şi adresa
angajatorului

Responsabilităţi:Responsabil cu editarea proceselor verbale ale reuniunilor Departamentului de Limbi
Moderne și Comunicare în afaceri;responsabil în comisia de organizare a conferințelor și seminariilor de
catedră; membru al comitetului de redacție al revistei Lingua începând cu anul 2015; membru al Consiliului
Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri începând cu anul 2016; organizarea seminarului
de catedră intitulat Descriptori de performanță la nivelurile intermediare: exprimarea scrisă; Coordonator al
Cercului de traduceri şi interpretariat al Centrului LINGUA.

Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România - Departamentul de Limbi
Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Str. Teodor Mihali, nr. 58-60,
Cluj-Napoca.

Tipul de activități sau Academic
sectorul de activitate
Perioada

Din 2006 - până în prezent

Funcţia sau postul
ocupat

asistent universitar dr. titular

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Predare de cursuri de limbă italiană nivel începători, intermediari și avansați; evaluator nivel de limbă italiană și engleză

Numele şi adresa
angajatorului

Centrul de Limbi Moderne Lingua, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea ”Babeș-Bolyai”

Tipul de activități sau Centru universitar de testare a competenței lingvistice
sectorul de activitate
Perioada

2006 –2007

Funcţia sau postul
ocupat

Preparator titular

Activităţi şi
responsabilităţi
principale

Activităţi didactice: nivel licenţă
Responsabilităţi:predare cursuri practice de limbă italiană.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea Babeş-Bolyai, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România - Departamentul de Limbi
Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Str. Teodor Mihali, nr. 58-60,
Cluj-Napoca.

Tipul activităţii sau Academic
sectorul de activitate
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Educaţie şi
formare
Perioada

2007 – 2011

Calificarea / diploma Doctor în filologie
obţinută
Disciplinele principale Lingvistică – onomastică, pragmatică, teoria traducerii
studiate
Numele instituţiei de Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Catedra de “Limbă română și Lingvisticã Generală”,
învăţământ
coordonator Știinţific prof. univ. dr. Elena Dragoș.
Perioada

2005 – 2006

Calificarea / diploma Diplomă de Master
obţinută
Specializare: Cultura italianã în Europa
Disciplinele principale Cultură și civilizație italiană, traducere literară, lingvistică, comunicare multiculturală și multilingvă
studiate / competenţe
profesionale
dobândite
Numele instituţiei de Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
învăţământ
Perioada

2001 – 2005

Calificarea / diploma Diplomă de Licenţă
obţinută
Specializare: Limbă și Literatură italiană / Limbă și Literatură engleză
Disciplinele principale Limbă, Literatură, cultură și civilizație italiană, respectiv Limbă și Literatură engleză / cadru didactic și traducator
studiate / competenţe
profesionale
dobândite
Numele instituţiei de Facultatea de Litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
învăţământ
Burse, stagii, mobilităţi 2002- Bursă Erasmus la Universitatea din Padova, Italia
Perioada

1997 – 2001

Calificarea / diploma Diplomă de bacalaureat
obţinută
Secția filofogie
Disciplinele principale Limbă și Literatură română, limbă și literatură franceză, limbă și literatură latină, istoria artei, istorie universală, istoria
studiate / competenţe religiilor / absolvent de filologie
profesionale
dobândite
Numele instituţiei de Liceul Teoretic “Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeș, Argeș
învăţământ

Aptitudini şi
competenţe
personale
Limba maternă

Română

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

Înţelegere

Vorbire
Scriere

Nivel european (*)

Limba italiană
Limba engleză
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Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral
Exprimare scrisă

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2
Curriculum vitae al
Denisei-Alexandra Ionescu

Limba franceză

B2

B2

B2

B2

B2

Limba spaniolă

B1

B1

A2

A2

A1

(*) Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi
abilităţi sociale

• Comunicativ, sociabil, în contact permanent cu studenții prin activități didactice și de tutoriat.
• Competențe comunicative și de abordare a diferitelor categorii de vârstă pe care le-am dobândit de-a lungul
celor 10 ani de experiență la clasă, timp în care am lucrat cu elevi și studenți de toate vârstele;
• Spirit de echipă : am avut ocazia de a colabora cu colegii de departament la diferite proiecte care au presupus
munca în echipă: lucrări, publicații, conferințe, activități extracurriculare

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

• Experiența la clasă și organizarea unor evenimente și activități curriculare și extracurriculare, atât cu colegii cât
și cu studenții, m-au ajutat să-mi dezvolt și să-mi îmbunătățesc aptitudini organizatorice și de management al
timpului și al oamenilor;
• Responsabilitatea de a mă implica în organizarea conferințelor și a seminariilor de catedră mi-a permis să-mi
îmbunătățesc capacitatea de a organiza un eveniment cultural

Competenţe şi
aptitudini tehnice

• Computer și aparatură conexă.

Competenţe şi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului

• Utilizator frecvent al programelor Excel, Microsoft Word, PowerPoint.
• Utilizator frecvent de internet, e-mail etc.

Competenţe şi
aptitudini artistice
Alte competenţe
şi aptitudini

Permis de
conducere

Informaţii
suplimentare
Anexe

• Preocupare constantă pentru literatură și lingvistică, artă, muzică, în special pian.
•

Traducãtor și interpret autorizat de limbă italianã, autorizaţie nr. 17935, eliberatã de Ministerul Justiţiei la data de
06 decembrie 2006.

•

Membru al Centrului „LINGUA” începând cu anul 2006;

•

Membru al Asociației ”Onomastica e Letteratura” din cadrul Universității din Pisa, Italia, începând cu anul 2006.

•

permis de conducere categoria B

2000–Cluj-Napoca:locul II la Olimpiada naţionalã de limbi romanice, secţiunea-italianã;
1999–Ploiești: locul II la Olimpiada naţionalã de limbi romanice, secţiunea-italianã.

•
•
•

Data
01.08.2019
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Certificate of Participation – ” Mediation Project” – Council of Europe
Consultant lingvistic în cadrul CONGRESULUI INTERNAȚIONAL DE SEMNIFICAȚIE MUZICALĂ Ediția a XIV-a,
Cluj-Napoca
Lista publicaţiilor

Semnătura

Curriculum vitae al
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