
Pagina 1/6 - Curriculum vitae  
MURESAN Laura-Mihaela / 06. 2020  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

              

  
 

  
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informații personale  

Nume / Prenume Mureșan Laura-Mihaela 
Adrese E-mail muresan.laura@gmail.com; laura.muresan@rei.ase.ro 

  

Naționalitate Română 
  

Sex F 
  

Experiența profesională  

Perioada 2004 - prezent  
Funcția sau postul ocupat Profesor universitar - limba engleză  

Din 2006: Coordonator Masterat interdisciplinar in limba engleză "Comunicare in limba engleză pentru 
predare si cercetare economică" (EDU-RES) - http://www.edures.ase.ro  
Din 2019: abilitare pentru domeniul Filologie, afiliată pentru coordonarea de studiu doctoral la Școala 
Doctorală de Științe Umaniste - domeniul Filologie, Universitatea "Ovidius" din Constanța 

Activități și responsabilități principale • Predare (curs si seminar) și evaluare a competențelor și cunoștințelor dobândite de studenți:  
– la ciclul Licență, specializarea Limbi Moderne Aplicate, curs si seminar: "Limbaj, discurs si 

contextualizarea comunicării”; "Metode interactive de predare și formare". 
– la programele de Masterat: "EDURES - Comunicare in limba engleză pentru predare si 

cercetare economică" (cursurile "Cercetarea științifică în era gobalizării, cu accentul pe genre 
analysis și analiza de corpus”; "Management educațional în învățământul superior –aspecte 
metodologice”); "MIBCOM - Comunicare internațională de afaceri in limba engleză" („Seminar 
științific” și "Etică și integritate academică”); Masterat "Geopolitică și afaceri internaționale” 
(cursul "Engleza de relații internaționale”). 

• Coordonarea masteratului interdisciplinar pentru cadre didactice si cercetători "Comunicare in 
limba engleză pentru predare si cercetare economică" (program distins cu European Language 
Label 2011/2012, pentru dimensiunea sa de proiect) 

• Îndrumare științifică a lucrărilor de licență și masterat 
• Activitate de cercetare științifică și de publicare a rezultatelor cercetării (detalii în lista de publicații) 
• Cercetare în cadrul proiectelor de cercetare:  

"MIMY - EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions", (în 
cadrul „ORIZONT 2020”, cu finanțare UE, Grant nr. 870700; coordonator Universitatea 
Luxemburg; perioada: 2020-2023);  
"MOVE - Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in 
Europe" (în cadrul „ORIZONT 2020”, cu finanțare UE, Grant nr. 649263; coordonator 
Universitatea Luxemburg; perioada: 2015-2018; www.move-project.eu);  
Ecologies of genres and ecologies of languages: the dynamics of local, cross-border and 
international scientific communication (Codul proiectului: FFI2015-68638-R, cu finanțare din 
partea MINECO/FEDER, Spania; coordonator: Prof. Carmen Pérez-Llantada, Univ. Zaragoza, 
Spania; perioada: 2016-2020; https://genresandlanguages.org). 

Numele și adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale 
Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Bd Dacia 41, sector 1, Bucuresti, România 

Tipul activității / sectorul de activitate Educație și cercetare - domeniul universitar 
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Perioada 1982 – 2004 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic universitar - limba engleză si limba germană: 
• Conferentiar universitar dr. (2000 – 2004) 
• Lector universitar (1992 – 2000) 
• Asistent universitar (1982 – 1992) 

Activități și responsabilități principale •    Predare (curs si seminar) și evaluare a competențelor și cunoștințelor dobândite de studenți; 
•    Activitate de cercetare. 

Numele și adresa angajatorului Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale,  
Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri 
Bd Dacia 41, sector 1, București, România 

Tipul activității / sectorul de activitate Educație și cercetare - domeniul universitar 
  

Perioada 1977 - 1982 
Funcția sau postul ocupat Traducător și interpret din/în limbile germană și engleză 

Activități și responsabilități principale traduceri specializate, tehnice si interpretariat din/în limbile germană și engleză 
Numele și adresa angajatorului ICME (Intreprinderea de Cabluri si Materiale Electroizolante), Departamentul de cercetare 

București, Șos. Gării Cățelu 
Tipul activității sau sectorul de activitate Traducere și interpretariat / domeniul economic / industrie 

  

Alte activități academice și 
profesionale 

 

  

Perioada 2015 - prezent 
Funcția sau postul ocupat Membru în comitetul de conducere al Asociației europene AELFE (www.aelfe.org)  

Activități și responsabilități principale Participare la sedințele comitetului și la luarea deciziilor la nivelul Asociației; organizarea conferinței 
internaționale AELFE-QUEST-ASE 2015; evaluarea de articole științifice propuse spre publicare în 
revista de cercetare a Asociației AELFE, Iberica (revistă indexată ISI) 

Numele și adresa organizației AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos); Sediul: Madrid, Spania. 
Tipul activității sau sectorul de activitate Cercetare si evaluare în domeniul academic/universitar 

  

Perioada 2003 – prezent 
Funcția sau postul ocupat Membru în comisii de doctorat în domeniul lingvisticii aplicate 

Activități și responsabilități principale Evaluarea tezelor de doctorat si redactarea raportului de evaluare 
Numele și adresa angajatorului Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România 

Universitatea București, România 
Universitatea Zaragoza, Spania 

Tipul activității sau sectorul de activitate Cercetare si evaluare în domeniul academic/universitar 
  

Perioada 2006 - decembrie 2017 
Funcția sau postul ocupat Membru al Comitetului Asociației internaționale EAQUALS ptr. validarea inspecțiilor de calitate 

Activități și responsabilități principale • efectuarea de inspecții de calitate in instituții / departamente univ. de predare a limbilor străine 
• asigurarea calității inspecțiilor prin procesul de moderare si validare a rapoartelor de inspecție 
• cursuri de formare si standardizare a inspectorilor EAQUALS 

Numele și adresa organizației Asociația internațională EAQUALS - Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services; 
Sediul: Londra, Marea Britanie; http://www.eaquals.org 

Tipul activității sau sectorul de activitate INGO in domeniul asigurării calității serviciilor lingvistice 
  

Perioada 2000 - 2018 
Funcția sau postul ocupat Coordonator de proiecte europene pe tema asigurării calității în predarea limbilor 

Activități și responsabilități principale • Participarea în echipa de coordonare a proiectului "Quality Assurance in Language and Citizenship 
Courses” (2012-2016; 2016-2018) - http://www.ecml.at; 
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Adultmigrants/tabid/1704/language/en-GB/Default.aspx; 

• Coordonarea proiectelor "QualiTraining at Grassroots Level" (2008 - 2011) și "QualiTraining - A 
Training Guide for Quality Assurance in Language Education" (2004 - 2007); coordonarea echipei 
multinaționale de experți și facilitarea atelierelor naționale și internaționale; 
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Activități și responsabilități (cont.) • Redactarea - în colaborare cu membrii echipei - a materialelor (in lb engleză și germană), incl. 
pentru web site, coordonarea publicatiei QualiTraining Guide (Strasbourg: Consiliul Europei, 2007) 
http://qualitraining2.ecml.at 

• Coordonarea proiectului Quality Assurance and Self-Assessment for Schools and Teachers, 
finalizat cu publicația Quality Management in Language Education (in limbile engleză și franceză), 
proiect distins cu European Language Label 2002 
http://archive.ecml.at/mtp2/qualitraining/results/quality/index.htm 

Numele și adresa organizației Centrul European de Limbi Moderne (European Centre for Modern Languages - ECML) al 
Consiliului Europei, Nikolaiplatz 4, Graz, Austria - http://www.ecml.at  

Tipul activității sau sectorul de activitate Educația lingvistică și formarea formatorilor în domeniul asigurării calității în predarea / învățarea 
limbilor; management de proiect la nivel european; consultanță; 

  

Perioada 2003 - 2006 
Funcția sau postul ocupat Secretar General al Asociației Europene EAQUALS  

Activități și responsabilități principale • organizarea inspectiilor de calitate EAQUALS și a conferințelor internaționale EAQUALS 
• comunicare cu conducerea organizației, cu instituțiile membre, etc. 

Numele și adresa angajatorului EAQUALS - The European Association for Quality Language Services 
Tipul activității sau sectorul de activitate INGO in domeniul asigurării calitătii serviciilor lingvistice 

  

Perioada 1996 - prezent 
Funcția sau postul ocupat Președinte fondator (1996 - 2003); Membru in Comitetul executiv (2003 - prezent) 

Activități și responsabilități principale • Reprezentarea Asociației la nivel național si internațional; 
• coordonarea proiectului național de implementare a Portofoliului European al Limbilor in 

România, incl. coordonarea traducerii in limba română a versiunii EAQUALS-ALTE pt adulți; 
• coordonarea implementării în România a proiectelor ECML/Consiliul Europei “Quality Assurance 

and Self-assessment for Schools and Teachers” și “QualiTraining”; 
• coordonarea echipei QUEST ca partener în proiecte europene, de ex. proiectele Grundtvig 

Parteneriate pt Învățare, pe tema asigurării calității: “Quality Assessment Training” (2013-2015), 
“Improving Standards of Quality in Adult Language Education”  (2011-2013), “Innovative Practice 
in Adult Language Education” (2009-2011) si implementarea rezultatelor relevante pentru 
contextul universitar la DLMCA/ASE; 

• coordonarea organizării conferințelor anuale QUEST de la București, organizate în colaborare cu 
DLMCA/ASE și Centrul PROSPER-ASE (2004, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015) 

Numele și adresa organizației QUEST Romania - Asociația Română pentru Servicii Lingvistice de Calitate, Bucuresti, România, 
Membru al Asociației internaționale EAQUALS (din 1998) 

Tipul activității sau sectorul de activitate Asociație națională, ONG în domeniul asigurării calității serviciilor lingvistice 
 
 
 

  

  

Educație și formare  
Perioada 2014 

Calificarea / diploma obținută Certificate in Corpus Linguistics 

Disciplinele principale studiate   Corpus Linguistics: Interpretation, Method, Analysis, Interpretation 
Numele și tipul instituției de învățământ  Lancaster University, Marea Britanie 
Nivel clasificare națională/internațională Nivel 6 - ISCED 97 

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obținută Certificate in E-Moderating/E-Mentoring (with Distinction) 

Disciplinele principale studiate   
 

 
Competențe profesionale dobândite 

Formarea formatorilor pentru organizare si moderare de cursuri de formare online; corelarea 
experientei de predare față-în față cu predarea si invățarea in spațiul educațional virtual (atât asincron 
cât si sincron, prin utilizarea platformelor moderne de invățare in spațiul virtual); 
Formator de inspectori de calitate (EAQUALS) in spațiul educațional virtual 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare International House London, Marea Britanie 

Nivel clasificare națională/internațională Nivel 6 - ISCED 97 
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Perioada 1999 

Calificarea / diploma obținută Doctorat  
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Filologie engleză, cercetare în domeniul lingvisticii aplicate (Genre Analysis in economics); 
Competențe de cercetare, de muncă academică independentă 

Numele și tipul instituției de învățământ  Univ. Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, România 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Nivel 6 - ISCED 97 

Perioada 1998 – 2002/2003  
Calificarea / diploma obținută Master in Education (M.Ed.)   

Disciplinele principale studiate   
 

Competențe profesionale dobândite 

Formarea formatorilor și Management educațional; Titlul lucrării de masterat: Monitoring Professional 
Development in a Language Centre Environment: A Romanian Case Study 
Corelarea teoriei cu practica, integrarea experienței academice britanice în contextul nostru 
educațional; conceperea, inițierea și coordonarea de programe de dezvoltare profesională, care și-au 
dovedit eficiența în timp; competențe de management al resurselor umane. 

Numele și tipul instituției de învățământ University of Manchester, Marea Britanie 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
Nivel 6 - ISCED 97 

  

Perioada 1994 - 1995 
Calificarea / diploma obținută Diplomă de absolvire a cursului de testare și evaluare lingvistică 

Disciplinele principale studiate / 
Competențe profesionale dobândite 

Metodologia testării competențelor lingvistice 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

University of Manchester, Marea Britanie 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Nivel 6 - ISCED 97 

  

Perioada 1992 (aprilie - iunie) 
Calificarea / diploma obținută Advanced Certificate in Teaching Methodology for English for Specific Purposes 

Disciplinele principale studiate  
 

Competențe profesionale dobândite 

Metodologia predării limbii engleze specializate, cu accentul pe dezvoltarea competențelor de 
comunicare și corelarea activității de predare cu cea de evaluare a competențelor lingvistice  
Competențe metodologice de predare a limbii engleze pentru scopuri specifice, competențe de muncă 
academică conform standardelor academice din universitățile britanice 

Numele și tipul instituției de învățământ  University of Lancaster, Marea Britanie 
Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
Nivel 6 - ISCED 97 

Perioada 1985 - 2000 
Calificarea / diploma obținută Certificate post-universitare de absolvire a numeroase cursuri de specializare 

Disciplinele principale studiate  
 
 
 
 
 
 
 

Competențe profesionale dobândite 

a) Trainer Training and Project Management (iulie 2000);  
b) Quality Assurance & Inspector Training (septembrie 1996);  
c) Language Centre Management (iulie 1995); 
d) Language Centre Management (februarie 1994);  
e) Metodologia predării limbii germane (martie 1991) 
f) Einführung in die soziale Marktwirtschaft (iulie - august 1990); 
g) Metodologia predării limbii germane (iulie 1989, iulie 1987, iulie 1985);  
Competențe metodologice în domeniul predării și evaluării, competențe de management, de 
comunicare specializată, adaptată diferitelor contexte, competențe interculturale 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

a) Bell Educational Trust, Cambridge, UK, printr-un proiect SOCRATES;  
b) EAQUALS în colaborare cu Eurocentres, printr-un proiect Know-How-Fund; 
c) University of Lancaster, UK, printr-un proiect Know-How-Fund;  
d) Eurocentres, Londra, Marea Britanie, prin programul ELTeCS al British Council;  
e) Universität Wien, Austria; 
f) Wirtschaftsuniversität Wien, Austria;  
g) Humboldt-Universität Berlin (1989, 1987); Universität Leipzig, Germania (1985). 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Nivel 6 - ISCED 97 
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Perioada 1973 - 1977 
Calificarea / diploma obținută Diploma de licență în filologie engleză și filologie germană (Diplomă de Merit) 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Limbă și literatură engleză; Limbă și literatură germană; Pedagogie - lb engleză și lb germană; 
Competențe de comunicare, de predare si cercetare, competențe interculturale 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Univ. Babeș-Bolyai, Facultatea de Filologie, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea națională sau  
internațională 

Nivel 5 - ISCED 97 

  

Perioada 1969 - 1973 
Calificarea / diploma obținută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Limba și literatura română; Limba și literatura engleză; Limba și literatura franceză 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul "Ioan Slavici" ("Moise Nicoară"), Arad 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Nivel 3 - ISCED 97 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

Limba germană  C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat 

Limba franceză  C2 utilizator 
experimentat 

C2 utilizator 
experimentat C1 utilizator 

experimentat C1 utilizator 
experimentat B2 utilizator 

independent 
Limba italiană  A1 utilizator 

elementar A2 utilizator 
elementar A1 utilizator 

elementar A1 utilizator 
elementar -  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință  pentru Limbi Stră ine 
 

 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

• Organizare de evenimente, a muncii în echipe, incl. internaționale,  
• Coordonare de proiecte și diverse activități, coordonare instituțională - dobândite prin participarea 

la proiecte internaționale, în cadrul ECML, al Asociației Europene EAQUALS și al Asociației 
Naționale QUEST, prin Masteratul la Univ. Manchester și cursurile de management educațional 
urmate, competențe ulterior perfecționate prin propriile activități de organizare și coordonare 
instituțională, de programe și proiecte;   

• Fondarea de organizații și asociații - de ex. Asociația PROSPER-ASE Language Centre, 
Asociația QUEST România; consultanță în acest domeniu, sprijinind colective de experți și 
reprezentanți instituționali din alte țări să înființeze asociații naționale și să organizeze sisteme / 
rețele de asigurarea calității  (de ex. in Bulgaria - Asociația OPTIMA, în Rep. Macedonia - 
Asociația MAQS, recent și în Algeria)  

Competențe și aptitudini tehnice de utilizare a aparaturii necesare predării si cercetării, inclusiv în mediul online. 

Competențe și abilități sociale Competențe de comunicare, de relaționare cu o varietate de interlocutori, de colaborare, de creare de 
rețele profesionale și de integrare în diferite comunități profesionale, incl. interdisciplinare și multi-
culturale - dobândite prin participarea la cursuri de specializare și călătorii, si dezvoltate ca urmare a 
unui interes autentic pentru socializare și comunicare 
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Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Programe de editare de text (Microsoft), Excel, PowerPoint, redactare colaborativă de documente în 
GoogleDrive; Programe de concordancing (ex. WordSmith Tools, AntConc); Programe utilizate în 
cercetarea calitativă (Atlas.ti); unele tehnici si facilități oferite de platforme de educație în spațiul virtual 
în sistem sincron si asincron. 

Competențe și aptitudini artistice Ikebana; interes pentru flori și plante, în general;  

Alte competențe și aptitudini • în domeniul asigurării calității, într-o abordare integratoare, de corelare a principiilor cu aplicarea lor 
practică, de analiză a sistemelor și proceselor dintr-o instituție prin raportare la standarde de calitate;  

• evaluare teze de doctorat ca membru in comisii de doctorat in lingvistică engleză și germană, 
inclusiv la univ. din străinătate (Universitatea Zaragoza); evaluare de articole de cercetare ca 
referent la reviste de prestigiu în țară și străinătate; 

• editare de reviste si volume cu lucrările conferințelor internationale organizate; 
• competențe de consultanță, de formare și mentorat - de ex. în domeniul discursului academic și de 

cercetare, al analizei de discurs; în domeniul managementului calității, al auto-evaluării cf principiilor 
Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi și ale Portofoliului European al Limbilor, 
competențe de formare, standardizare și evaluare de inspectori - dobândite prin cursurile 
EAQUALS în domeniul asigurării calității, prin programele ECML, competențe ulterior perfecționate 
prin propria activitate în domeniu, la diferite niveluri 

• în domeniul corpus linguistics, corelată cu cercetarea de tip genre analysis - bursă de cercetare 
"Morley" la Univ. of Michigan, English Language Institute (iulie 2009) 

  

Informații suplimentare 
Referințe 

 
 
 

Link spre publicații  
pe platforma ResearchGate 

și Academia.edu 

 
Prof. Dr. Monica Roman, ASE Bucuresti: monica.roman@csie.ase.ro; 
Conf. Dr. Mirela Bardi, ASE Bucuresti: mirela.bardi@rei.ase.ro; 
Prof. Dr. Carmen Perez-Llantada, Universitatea Zaragoza, Spania: llantada@unizar.es 
 
https://www.researchgate.net/profile/Laura_Muresan;  
https://ase.academia.edu/LauraMuresan/Papers 

 
 
 
Data: iulie 2020     Semnătura,  

        
         

 
 

 

 
 


