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INFORMAŢII PERSONALE

Adelina-Patricia Băilă
baila.adelina@yahoo.com

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Asisistent universitar

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
10/2018–Prezent

Voluntar în cadrul Programului de Mentorat Connect 1-la-1
Preventis, Cluj-Napoca (România)
- întâlniri săptămânale cu un copil/adolescent care provine dintr-un mediu defavorizat, cu scopul de a-l
ajuta să prevină anumite comportamente nocive (violenţa, dependenţa de substanţe dăunătoare
etc.) şi să se dezvolte armonios din punct de vedere emoţional şi intelectual

2017–Prezent

Cadru didactic asociat
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Departamentul de Limbă, cultură şi
civilizaţie românească, Cluj-Napoca (România)
- predarea şi evaluarea limbii române ca limbă străină

06/2019–07/2019

Am predat limba română ca limbă străină în cadrul cursurilor Şcolii de vară organizate de
Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE) și de Centrul de Cooperări
Internaționale (CCI), la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere.
06/2018–07/2018

Am predat limba română ca limbă străină în cadrul cursurilor Şcolii de vară organizate de
Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană (ILR-LE) și de Centrul de Cooperări
Internaționale (CCI), la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere.
10/2016–06/2017

Am predat limba română ca limbă străină la Universitatea Otto-von-Guericke, Magdeburg
(Germania)
04/2015–11/2015

Asistent manager
S.C. AutomaticSoft SRL, Departamentul administrativ, Cluj-Napoca (România)
- activităţi şi responsabilităţi principale: întocmirea agendei directorului general, redactarea
documentelor şi a corespondenţei de protocol, gestionarea documentelor de interes general al firmei,
asistarea directorului general şi a directorilor de departamente în implementarea şi dezvoltarea de noi
proiecte

2013

Voluntar în activităţi educative cu copii
Uniunea Creştină din România, Cluj-Napoca (România)

2016–2017

Voluntar în activităţi sociale şi educative cu copii
Asociaţia Dare to Dream, Cluj-Napoca (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2016–Prezent

22/12/19

Doctorand
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Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Şcoala doctorală de Studii lingvistice şi
literare, Cluj-Napoca (România)
- disciplinele studiate: Paradigme contemporane în cercetarea lingvistică, Metode ale cercetării
lingvistice, Direcţii actuale în sintaxă şi semantică
- teza de doctorat: Complementul în limba română. O abordare morfosintactică şi semantică
20/05/2019–24/05/2019

Atestat de participare la Cursurile de perfecţionare în predarea
românei ca limbă străină
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere (prin Institutul Limbii Române ca Limbă
Europeană), Cluj-Napoca (România)
- disciplinele studiate: Delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică în Româna ca limbă străină în
conformitate cu Cadrul european comun de referinţă al limbilor, Dezvoltarea competenţei de
înţelegere după lectură, Dezvoltarea competenţei de înţelegere după ascultare, Formarea şi
dezvoltarea competenţei de producere orală în limba română ca limbă străină, Formarea şi
dezvoltarea competenţei lingvistice în limba română ca limbă străină, Limba pentru scopuri
specifice, Exploatarea materialelor audio-video în predarea Românei ca limbă străină

29/11/2018

Certificate of attendance the workshop Practical Approaches to
Language Learning, Teaching and Assessment
Universitatea Babeş-Bolyai, EAQUALS, Alpha, DLCCR, QUEST Romania, Cluj-Napoca
(România)

09/2017–05/2018

Diplomă de participare la Cursul de Redescoperire a Educaţiei şi
Dezvoltării
Actions for change, Cluj-Napoca (România)
- competenţele profesionale dobândite: folosirea unor principii ale educaţiei non-formale pentru a crea
spaţii educaţionale motivante, centrate pe nevoile şi interesele cursanţilor

13/04/2018

Certificate of Attendance the 51st ALTE Conference Day,
Multilingualism and using language for specific purposes: the role of
assessment
ALTE, Cluj-Napoca (România)

2016

Diplomă de Master în domeniul Filologie, programul de studii Limba
română în context romanic
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere
- disciplinele studiate: Individualitatea limbii române între limbile romanice (fonetică, morfosintaxă,
lexic), Lexicografia românească în context european, Româna ca limbă străină, Tendinţe actuale în
morfologia limbii române, Tendinţe actuale în sintaxa limbii române, Dinamica istorică a românei
literare, Curente şi orientări moderne în linvistica romanică a secolului XX (structuralism, generativism,
funcţionalism, cognitivism) etc.

2016

Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică,
nivelul II
Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, ClujNapoca (România)
- disciplinele studiate: Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Proiectarea şi
managementul programelor educaţionale, Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii
(învăţământ liceal, postliceal, universitar), Strategii de lectură şi interpretare

11/02/2016

22/12/19

Adeverinţă de participare la atelierul Storytelling, dedicat metodei de
educaţie non-formală Storytelling sau Arta povestirii
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Dreams for Life, Cluj-Napoca (România)
10/02/2016

Adeverinţă de participare la atelierul Mai aproape de nonformal,
dedicat metodelor de învăţare participative, transferabilităţii
activităţilor în lucrul cu elevii şi/sau tinerii şi dezvoltării personale
Dreams for Life, Cluj-Napoca (România)
- competenţele profesionale dobândite: crearea unui spaţiu de învăţare armonios, motivant, bazat pe
principiile educaţiei non-formale; facilitarea metodelor de învăţare participative; organizarea unor
sesiuni de reflecţie (debriefing), adaptarea metodelor participative la contexte specifice de predare

2014

Diplomă de Licenţă în domeniul Limbă şi literatură, programul de
studii Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca (România)
- disciplinele studiate: Lingvistică generală, Limba română contemporană (Fonetică, Lexicologie,
Morfologie, Dialectologie, Sintaxă, Stilistică), Gramatică normativă, Istoria limbii române, Teoria
literaturii, Literatura română a secolului al XIX-lea, Folclor, Curs de literatura română: Scriitori şi
curente literare, Proza şi critica literară în perioada 1900-1950, Limba spaniolă, Cultură şi civilizaţie
spaniolă, Literartură spaniolă, Curs facultativ de limba engleză etc.

2014

Certificat de absolvire al Departamentului pentru Pregătirea
personalului didactic, nivelul I
Universitatea Babeş-Bolyai, Departamentul pentru Pregătirea personalului didactic, ClujNapoca (România)
- disciplinele studiate: Psihologia educaţiei, Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia
curriculumului, Didactica specialităţii (A şi B), Managementul clasei de elevi

2011

Diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic Petru Maior, filiera teoretică, profilul real, specializarea matematicăinformatică, Ocna Mureş (România)

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

spaniolă

B2

B2

B2

B2

B2

engleză

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

A2

A2

A2

franceză

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- abilitatea de a practica o comunicare nonviolentă, bazată pe ematie şi autenticitate
- curiozitatea, toleranţa şi deschiderea faţă de persoanele care provin din alte culturi
- capacitatea de a oferi şi de a accepta un feed-back relevant, utilizând comunicarea nonviolentă

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- spirit de echipă
- dorinţă şi disponibilitate de implicare în acţiuni colective
- punctualitate şi seriozitate în îndeplinirea sarcinilor trasate de superiori

22/12/19
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- o bună organizare a timpului şi a resurselor necesare îndeplinirii sarcinilor
- capacitatea de a mă adapta la schimbări
Competenţe dobândite la locul de
muncă

- în predare: organizarea unor activităţi de ascultare, citire, vorbire şi scriere prin care cursanţii îşi
dezvoltă competenţa de comunicare, crearea şi folosirea unor materiale didactice relevante,
difersificate, cu scopul de a trage interesul studenţilor
- în evaluare: capacitatea de a evalua nivelul de limbă al studenţilor conform Cadrului european
comun de referinţă al limbilor

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Conferinţe

18-19 octombire 2019 - Am participat la Conferinţa Internaţională Discurs polifonic în româna ca limbă
străină, organizată de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, împreună cu Departamentul de
limbă, cultură şi civilizaţie românească, de la Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, cu
lucrarea intitulată "Receptarea textului literar în Româna ca limbă străină".
30 mai 2019 - Am participat la Simpozionul internaţional Teaching and Learning Innovations in
Medical Education ediţia a XIX-a, Iași, cu lucrarea intitulată "Numeralul - clasă lexico-gramaticală
autonomă. Numeralul cardinal".
20-21 octombrie 2017 - Am participat la Conferinţa Internaţională Discurs polifonic în româna ca limbă
străină, organizată de Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană, împreună cu Departamentul de
limbă, cultură şi civilizaţie românească, de la Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, cu
lucrarea intitulată "Interdependenţa limbă-cultură-civilizaţie în procesul de predare şi asimilare a limbii
române ca limbă străină".
12 mai 2017 - Am participat la Conferinţa interdisciplinară a doctoranzilor „Falii, rupturi, discontinuităţi”,
organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, cu lucrarea intitulată "Criterii de
realizare a funcţiilor sintactice în GBLR".

Sesiuni ştiinţifice

13 mai 2016 - Am obţinut Premiul Special la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor,
masteranţilor şi doctoranzilor, organizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, pentru
lucrarea intitulată "Numeralul: valori morfologice şi flexiune cazuală".
13 mai 2016 - Am obţinut Premiul II la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor, masteranţilor şi
doctoranzilor, organizată de Universitatea Babeş-Bollyai, Facultatea de Litere, pentru lucrarea
intitulată "Numeralul: valori morfologice şi flexiune cazuală".

22/12/19
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