Europass
Curriculum Vita e
Informaţii personale
Nume / Prenume PACURAR, CORINA
E-mail(uri) pacurar_co@yahoo.com
Locul de muncă Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, România
/ Domeniul ocupaţional Conf. univ. Dr.
Experienţa profesională
Perioada Din 11 iulie 2015 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursului practic de lb engleza pt afaceri si lb engleza
aplicata in economie
Îndrumarea studenţilor ca şi îndrumător de an
Participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate
Perioada Din 1 Octombrie 2005 până în 10 iulie 2015
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizarea cursului de corespondenta comerciala in lb engleza
Predarea cursului de corespondenta comerciala in lb engleza
Predarea cursului practic de lb engleza pt afaceri si lb engleza
aplicata in economie
Îndrumarea studenţilor ca şi îndrumător de an
Participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate
Perioada Din 1 martie 2002 până în septembrie 2005
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarizarea cursului de lb. engleza
Îndrumarea studenţilor ca şi îndrumător de an
Participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor didactice
Participarea la activitatea de cercetare şi publicare în domeniul de
competenţă.
Numele şi adresa angajatorului Asociatia acad. Universitatea Avram Iancu, str. Ilie Macelaru 1A,
Cluj-Napoca

Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate
Perioada Din 1 octombrie 2000 până în 1 martie 2002
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la orele de curs ţinute de profesorul titular de disciplină
Seminarizarea cursului de corespondenta comerciala in lb engleza
Numele şi adresa angajatorului Asociatia acad. Universitatea Avram Iancu, str. Ilie Macelaru 1A,
Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ
activitate

Educaţie şi formare
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de formare si constientizare
in asigurarea calitatii in Invatamantul la Distanta-ID
Disciplinele principale studiate / Principiile asigurarii calitatii in invatamantul superior
competenţe profesionale dobândite Principii fundamentale in abordarea calitatii educatiei
Metodologia asigurarii calitatii educatiei
Acreditarea organizatiilor furnizoare de eductie si a programelor de
studiu
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Spiru Haret”, Academia Comerciala din Satu-Mare si
învăţământ / furnizorului de formare TUV Austria-Romania
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1 0ctombrie 2007 pana in iulie 2011
Licențiat în Drept
Drept civil
Drept penal
Drept administrativ, financiar, mediului, familiei
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ”Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel ISCED 5
internaţională
Perioada Din 2 iulie pana in 15 august 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de perfectionare pt ocupatia
Formator
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de SC Geo Consulting SRL / Min Muncii / Min Ed Cerc si Tiner
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada Din 1 octombrie 2004 pana in iulie 2011; Studii Universitare de
Doctorat; domeniul fundamental Stiinte Umaniste; domeniul
Filologie
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor in Filologie
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel ISCED 6
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1 octombrie 2000 pana in februarie 2002
Diploma de Master- specializarea Studii Culturale Britanice
Institutii britanice
Presa britanica
Discursuri si analiza genurilor
Lingvistica aplicata
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel ISCED 5
internaţională
Perioada Pana in 1999
Calificarea / diploma obţinută Licentiat in filologie
Certificat de absolvire a cursurilor Departamentului pentru
Pregatirea Profesorilor
Diploma de Licenta
Disciplinele principale studiate / Discipline generale
competenţe profesionale dobândite Limba si literatura romana
Limba si literatura germana
Limba si literatura engleza
Discipline profesionale
Metodica predarii specializarii A si B
Practica pedagogica specializarea A si B
Pedagogie
Psihologie educationala
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel ISCED 5
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere

Limba

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Engleză

C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C2
C2
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Germană

C2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2
C2
C2
C2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Italiană

B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B2
B2
independent
independent
independent
independent
independent

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă
- capacitate de adaptare la mediul de lucru cu studenţii, dobândit în cei
16 ani de activitate
- capacitate de comunicare şi de înţelegere
Competenţe şi aptitudini Membru in comitetele de organizare a Sesiunilor stiintifice studentesti
organizatorice anuale, atat la Asociatia acad. Avram Iancu, cat si la Univ. Bogdan
Voda
Membru in comitetele de organizare a Sesiunilor stiintifice ale cadrelor
didactice, sesiuni locale, nationale si internationale

Informaţii suplimentare Publicatii: Articole in reviste de specialitate cotate A, B+ (Studia
Philologia, Transylvanian Review, Acces la succes), carti de specialitate
(A Guide to English Grammar, American Writers of the 19 century, A
Textbook in English for the Study of Management, A Semantic and
Pragmatic Analysis of the Newspaper Editorial ), articole publicate in
revista UBV, note de curs
Articole sustinute la diverse Conferinte nationale, internationale ;
Sesiuni de comunicari stiintifice

