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Cetăţenie Română
Data naşterii 21.07.1976

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

principale

Numele şi adresa
angajatorului

Perioada

2014- prezent
Conferențiar universitar
Susţinerea cursurilor de: sintaxa limbii engleze, metodica predării limbii
engleze, metode şi abordări în predarea limbii engleze ca limbă străină,
concepte de gramatică modernă, morfologie derivațională

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Str. Pitar Moş, nr. 13
Bucureşti, Romania

2007-prezent

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi

principale
Susţinerea cursurilor şi seminarelor de: sintaxa limbii engleze, metodica
predării limbii engleze, metode şi abordări în predarea limbii engleze ca
limbă străină, concepte de gramatică modernă, curs practic de limba
engleză

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Str. Pitar Moş, nr. 13
Bucureşti, Romania

Sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 2002-2007

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Susţinerea cursurilor şi seminarelor de: sintaxa limbii engleze, metodica
predării limbii engleze, metode şi abordări în predarea limbii engleze ca
limbă străină, concepte de gramatică modernă, curs practic de limba
engleză, morfologia limbii engleze, fonetica şi fonologia limbii engleze

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Str. Pitar Moş, nr. 13

mailto:mihaela.dogaru@gmail.com
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Bucureşti, România

Sectorul de activitate Învăţământ superior

Perioada 2000-2002

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Susţinerea cursurilor şi seminarelor de: sintaxa limbii engleze, morfologia
limbii engleze, metodica predării limbii engleze, curs practic de limba
engleză

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Str. Pitar Moş, nr. 13
Bucureşti, România

Sectorul de activitate Învăţământ superior

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada

01.10. 2010-31.03.2013
Studii postdoctorale în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/62259,
Ştiinţe socio-umane şi politice aplicative. Program de pregătire
postdoctorală şi burse postdoctorale de cercetare în domeniul ştiinţelor
socio-umane şi politice
Proiect individual de cercetare: Categoria de număr și clasificatorii în
limbile română și engleză

2002-2007
Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale

Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
2007: Doctor în filologie
Conducător științific: Prof. Dr. Alexandra Cornilescu
Teza de doctorat: The Category of Number. Its Relevance for the Syntax
and the Semantic Typology of the Nominal Phrase
Calificativ: summa cum laude

Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale

dobândite

Sintaxa comparată a grupului nominal în engleză şi romană.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din București
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Perioada 1998-1999
Calificarea / diploma obţinută Master in lingvistică aplicată
Disciplinele principale studiate

/ competenţe profesionale
dobândite

Lingvistică aplicată engleză și didactica predării limbii engleze

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din București
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
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Perioada 1994-1998
Calificarea / diploma obţinută Licenţa în filologie
Disciplinele principale studiate

/ competenţe profesionale
dobândite

Limba și literatura engleză; limba și literatura română

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea din București
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Alte competenţe
Limba materna Româna

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la

conversaţie
Discurs oral Exprimare

scrisă

Limba engleză C2 C2 C2 C2 C2
Limba franceză B2 C1 B2 B1 B1

Stagii specializare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada

01.03.2012-01.04.2012
LUCL, Leiden, Olanda – stagiu de cercetare și specializare postdoctorală;
statut de visiting scholar

Iulie 2003

Calificarea / diploma obţinută Universitatea din Lublin, Polonia – şcoală de vară de 2 săptămâni
organizată de către Generative Linguistics in Eastern Europe (GLEE)

Perioada Iulie 2004

Calificarea / diploma obţinută Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, România – şcoală de vară de 2 săptămâni

organizată de către Generative Linguistics in Eastern Europe (GLEE)

Perioada 7-11 martie 2005

Calificarea / diploma obţinută Şcoala de proiecte a Universităţii din Bucureşti, ediţia a III-a, organizată în

perioada 7-11 martie

Participare granturi /
programe de cercetare

Perioada 2008-2012

Descriere Membru in echipa de cercetare afiliată programului CNCSIS IDEI nr. 1979,
Corelaţia dintre morfologie şi sintaxă în achiziţia limbii române ca limbă
maternă.
Director de proiect: Prof. Dr. Larisa Avram
Scopul: investigarea corelaţiei dintre morfologie şi sintaxă din perspectiva
achiziţiei limbii materne în oferit de biolingvistică.
Responsabil pentru: elaborarea unui nou corpus longitudinal monolingv
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( înregistrări video şi transcrieri) , achiziţia categoriilor funcţionale nominale
pe baza datelor longitudinal, achiziţia adjectivului, achiziţia negaţiei

Perioada 2003-2006

Descriere Membru în echipa de cercetare pentru grantul CNCSIS cu titlul: ‘Didactica
limbilor straine in contextul integrarii europene a invatamantului
romanesc’.
Director de proiect: Prof.dr. A. Cornilescu.
Scopul: elaborarea unui compendiu de gramatică ‘The Grammar of
Contemporary English’ (responsabil capitol: Determiners in the Nominal
Phrase)

Perioada Februarie – aprilie 2006

Descriere Participare acord bilateral Socrates/Erasmus Universitatea Bucureşti –
Universiteit van Tilburg (Olanda)

Afilieri
Perioada

Perioada

01.04. 2012 – prezent
Membră a Societas Linguistics Europea, cu sediul la Stockholm, Suedia

2005 – prezent

Descriere membră a Societăţii Europene de Studii de Anglistică (ESSE)

Perioada 2000 – prezent

Descriere Senior editor al revistei de specialitate Bucharest Working Papers in
Linguistics, ISSN 1454-9328

Anexe Lista articolelor şi cărţilor publicate
Participări conferinţe naţionale şi internaţionale


