
 

 
 

Curriculum vitae  
 
 

Informaţii personale  
Nume / Prenume SLEV  ANCA-MARIA 

Adresă Strada Transilvania, nr. 4, apt. 8, Tîrgu-Mureş, cod poştal 550551 
Telefon  Mobil: 0743480456 
E-mail ancampl@yahoo.com 

Naţionalitate Română 
Data naşterii 03. 11. 1982 

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
Perioada Iunie 2007- Iunie 2009 (convenţie civilă de prestare servicii) 

 Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Susţinerea unor cursuri de iniţiere, formare şi perfecţionare în limba engleză 
(generală şi pentru afaceri) a angajaţilor unor companii din judeţ, precum şi 
susţinerea unor cursuri pregătitoare pentru testele Cambridge. (First Cerificate 
and Cambridge Advanced Examination) 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de limbi străine „Professional”, str. Sămănătorilor, nr. 4, Târgu-Mureş 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Cursuri de limbi stăine 

Perioada Octombrie 2005- Ianuarie 2020 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd./dr. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Susţinerea de seminarii şi lucrări practice pentru studenţii de la Facultatea de 
Drept si Facultatea de Ştiinţe Economice. Elaborarea programelor analitice, a 
suporturilor de curs, materiale digitale în limba engleză, evaluarea continuă şi 
sumativă a studenţilor. Publicarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în jurnale de 
specialitate, de cărţi şi articole; participarea la conferinţe şi workshopuri 
naţionale şi internaţionale Conducerea si organizarea de cercuri studenţeşti și 
activități academice si extracurriculare cu studenții.  
 
Februarie 2020 – prezent 

   Lector universitar dr. 
Susţinerea de cursuri, seminarii şi lucrări practice la disciplină Engleză juridică 
pentru studenţii de la Facultatea de Drept și disciplina Limba română ca limbă 
străină la Facultatea de Medicină Dentară. Elaborarea programelor analitice, a 
suporturilor de curs, materiale digitale în limba engleză și română, evaluarea 
continuă şi sumativă a studenţilor. Publicarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în 
jurnale de specialitate, de cărţi şi articole; participarea la conferinţe şi 
workshopuri naţionale şi internaţionale Conducerea si organizarea de cercuri 
studenţeşti și activități academice si extracurriculare cu studenții.  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dimitrie Cantemir, str. Bodoni Sandor, nr. 3-5, Târgu-Mureş, 
540545 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar şi postuniversitar 

  

Educaţie şi formare  
 



 Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 

                                            Perioada 

Octombrie 2008 – Iulie 2016 
  

Diplomă de Doctor  în Filologie 
Lingvistică aplicată, Sintaxă si morfologie, Metodologia cercetării, Psiho-
lingvistică 
 
Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de litere, str. Horea, Cluj-Napoca 

 
Octombrie 2005 – Iulie 2006 

 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Studii Culturale Britanice 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Presa britanică, Instituţii britanice, Anglia şi spiritul englez, identităţi textuale, 
Cultura televiziunii, Postcolonialism, Discursul şi analiza genurilor, Lingvistică 
aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de litere, str. Horea, Cluj-Napoca 

 Perioada Octombrie 2001- Iulie 2005 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Filologie, specializarea Limba şi literatura română – 

Limba şi literatura engleză 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Limba română / engleză contemporană, Istoria literaturii, Literatură comparată, 
Fonetică, Sintaxă, Dialectologie, Modulul pedagogic, Practică de specialitate la 
Colegiul Naţional Al. Papiu Ilarian  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Petru Maior, Facultatea de litere, str. N. Iorga, Tirgu-Mures 
 

Perioada Iulie 2001- Septembrie 1997 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie bilingv, Engleză – Franceză 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Responsabilitaţi academice si 

profesionale 
Perioada 

Funcţia 
 

Perioada 
Funcţia 

 
Perioada 

Funcţia 
 
 

Perioada 
Funcţia 

 
 

Perioada 
Funcţia 

 
 

Perioada 
Funcţia 

 
 

Perioada 
Funcţia 

 
Perioada 

Funcţia 
 

Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian, Târgu-Mureş 
 
 
 
 
Mai 2016 –octombrie 2018 
Preşedinte al Comisiei pentru studenţi şi mediu profesional, Universitatea 
Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş 
Octombrie 2012 - Mai 2016 
Membru al Consiliului Facultaţii de Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir, 
Târgu Mureş 
Septembrie 2008 - Mai 2009  
Membru în comitetul stiinţific de organizare al simpozionului internaţional 
„Strategii de optimizare a standardelor de calitate în invăţământul universitar ”, 
Universitatea Dimitrie Cantemir din Tirgu-Mures 
Octombrie 2009, Octombrie 2011 
Membru în comitetul de organizare al simpozionului internaţional „Teorie si 
practica internationala in medierea conflictelor” Universitatea Dimitrie 
Cantemir din Tirgu-Mures, octombrie 2009, octombrie 2011 
27-29 noiembrie 2012 
Moderator la secţiunea EFL and Linguistics în cadrul conferinţei internaţionale 
Educational Performance and Development, organizată de Universitatea 
Dimitrie Cantemir din Târgu-Mureş, 27-29 noiembrie 2012. 
4-7 Aprilie 2013  
Membru în comitetul de organizarea a conferinţei internţtionale cu tema „New 
regulations regarding public procurement. Impact on absorbtion of structural 
funds in the context of administrative reorganization”, Sovata. 
Octombrie 2015- Mai 2016  
Secretar Stiintific al Faculăţii de Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu 
Mureş 
Mai 2016- prezent 
 Membru al Senatului Universităţii Dimitrie Cantemir, Târgu Mureş, 
 



Certificat de translator 
 

Certificat de formator 

Engleză-română, eliberat de către Ministerul de Justiţie, Bucureşti (2007) 
 
Elibrerat de Ministerul Educaţiei Naţionale (2013) 
 

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  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă;  
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de 
muncă, studii şi participări la conferinţe  în străinătate;  
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de formator 
cu diferite grupuri de elevi/ studenţi/ cursanţi; 

Competenţe şi abilităţi 
organizatorice 

- membru al Consiliului Facultăţii de Drept, Universitatea Dimitrie Cantemir, 
Târgu Mureş 

- coordonarea şi organizarea de secţiuni internaţionale în cadrul sesiunii 
anuale de comunicări ştiinţifice organizate de către Universitatea Dimitrie 
Cantemir (anual – participări internaţionale) 

- coordonator Erasmus al Facultăţii de Drept, Universitatea Dimitrie 
Cantemir, Târgu Mureş 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- abilităţile de utilizare a bazelor de date şi a Internetului  
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™);  

Permis(e) de conducere Categoria B 
Informaţii suplimentare La cerere  

Anexe Lista lucrărilor publicate şi cercetare 
 

 
Octombrie 2020                                                             Lector univ. dr. Anca-Maria Slev 

 


