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■ DATE PERSONALE
Data şi locul naşterii: Bucureşti,  30.12. 1961. 

■ STUDII
Facultatea de Litere din Bucureşti, secţia română-engleză,  absolvită în 1984 (media 9,87).

■  POZIŢII PROFESIONALE
Profesor de limba română, Şcoala Ajutătoare,  Breaza, Prahova. 
1986-1989  Profesor de limba română, Şcoala Breaza de Sus, Prahova   
                  (definitivat în 1986).
1989...        Filolog/asistent de cercetare/cercetător ştiinţific/cercetător principal 
                   III la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „I.  Iordan – Al. 
                   Rosseti“, Bucureşti., sectorul de gramatică; din 1993, ½ normă,     
                   cumul de funcţii; din noiembrie 2002 CP I (post obţinut prin 
                   concurs, contract pe perioadă nedeterminată).
1990...       asistent în plata cu ora (1990-1993), asistent titular (1993-1998),  lector titular (1998-2002), conferenţiar titular (2002-2008) la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; din 2008 profesor universitar, conducător de doctorat.


■ PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
                             TITLURI ACADEMICE
doctor în filologie din 1997 cu  teza Actul întrebării în limba română; coord. Cp.I. dr. Mioara Avram. Teza a fost publicată cu titlul Întrebarea.Teorie şi practică, Iaşi, Polirom, 2002.

CURSURI URMATE
Cursuri de învăţare la distanţă – Massey University, New Zeeland, Universitatea din Bucureşti, 2002.


■ ACTIVITATE DIDACTICĂ
a) Universitatea din Bucureşti, din 1990, cursuri/seminarii de: morfologie, sintaxă, pragmatică, sintaxa şi pragmatica dialogului, modalităţi enunţiative non-declarative, lingvistică generală, fonetică, lexicologie, redactare de text, stilistică, discurs publicitar, comunicare interpersonală, comunicare interculturală, didactică, metodică şi aplicaţii în Curriculum, oralitate. Am propus în Curriculum-ul Facultăţii de Litere cursurile de redactare de text (1994, devenită disciplină fundamentală în 2006), comunicare interpersonală (master, din 2008), comunicare interculturală (curs opţional din 2003). 
În prezent, cursuri de: Sintaxă (anul II, Litere), Pragmatică (anul II, Litere), Comunicare interculturală (anul III, Opţional), Comunicare interpersonală (master Lingvistică, anul II), Didactica textului scris (master DDF, anul II), Comunicare didactică (master DDF, anul II), Negociere conversatională (master Comunicare, anul I), Redactare de text (master, CESI, anul I; master TPE, anul II), Teorie şi metode de cercetare (Şcoala Doctorală).

b) Facultatea particulară „Fortuna” (1993-1997) cursuri/seminarii de fonetică, lexicologie, morfologie, sintaxă, redactare de text . Am propus în Curriculum-ul facultăţii cursurile de redactare de text.

c) Cursuri de limba română ca limbă străină: 
Profesor în cadrul Cursurilor de vară  de limbă şi civilizaţie română de la Sinaia, ale Universităţii din Bucureşti, 1992; profesor în cadrul cursurilor Erasmus, septembrie 2009, 2011.
	Curs de limbă română pentru studenţi străini - studenţii universităţii americane „St. Louis & Clark”, Portland, Oregon, în cadrul unui proiect de colaborare cu Universitatea din Bucureşti, februarie-martie 2000; 
	Prelegeri (Specificul gramatical al limbii române) în cadrul cursurilor de vară organizate de Fundaţia Culturală Română, Baia Mare, 2001;  
	Activităţi de curs/seminar în cadrul lectoratelor de limba română din Belgia, 1998 (Direcţii actuale în lingvistica românească, Prelegeri de istorie culturală) şi Olanda, 2000 (Teoria limbii, Lexicologie, Curs practic); 
	Membră în Comisia de iniţiativă pentru testarea limbii române ca limbă străină şi afiliere la ALTE, Institutul Cultural Roman, Braşov, iulie 2010; Institutul Limbii Române, Bucureşti, septembrie 2010.
	Programa de limba română pentru studenţii străini (în colaborare cu Oana Murăruş) (www.old.edu.ro/download/omec 5335x1 pdf)

d) Trainer în cadrul programului „Vocational Education and Training. Reform Program in Romania” (1997) – teacher/trainer training, PHARE: fonetică, vocabular, morfologie, sintaxă, stiluri funcţionale, demonstraţii practice; Programul Intervet, Atlas Consel Training Services, 2009.
 
Îndrumător al unor lucrări de licenţă şi masterat (anual); conducător doctorat (în prezent, 5 doctoranzi). 

Examinator/referent în cadrul unor concursuri de promovare pe posturi didactice sau la lucrări de doctorat

Constructor de subiecte şi corector la examenele de admitere la Facultatea de Litere/Facultatea de Limbi Străine (anual, până în 2006).

h) Constructor de subiecte şi evaluator pentru limba română ca limbă străină în Consorţiul European pentru Evaluarea Competenţelor Lingvistice, ECL ( din 2007) (www. ecl.org.ro), Institutul de Limbi Balcanice, Salonic (2006).

Expert evaluator ARACIS şi CNCSIS

Autor, coordonator, coautor de manuale şi materiale auxiliare pentru                               învăţământul preuniversitar (11 titluri, vezi Lista de lucrări publicate)

Coordonator de lucrări de gradul I, membru în comisiile de acordare a gradului didactic I (2005-2012), prelegeri în cadrul cursurilor de pregătire pentru definitivat şi gradul I (2005-2007).

Îndrumător practică pedagogică (1993, 1994, 2007)



■ ACTIVITATE DE CERCETARE

a) Institutul  de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române: colaborare la lucrările colective ale sectorului de gramatică: Gramatica limbii române (2003-2005/2008); Dinamica limbii române (2006-2008); Tratatul de istorie a limbii române (2007-2012); Specificul tipologic al limbii române (2009-2012); Româna vorbită actuală (2010-2011); Gramatica de bază a limbii române, Oxford University Press (2010-2012); Româna vorbită de lingvişti (2011-2013); Gramatica istorică a limbii române (2012-2015).

b) Cărţi, ca unic autor (4), coordonator şi prim autor (2), coautor la volume colective: (20) (vezi Lista de lucrări publicate); 

c) Articole în reviste recunoscute şi indexate (44), articole în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (15), recenzii (30), note bibliografice (12), cronici (5), indici (5) traduceri (5). Vezi Lista de lucrări publicate. 

d) Proiecte şi granturi internaţionale (8 din care 2 nefinanţate) şi naţionale (6), din care în 1, coordonator. Vezi Lista de lucrări publicate.

e) Comunicări şi conferinţe: 
Academia Româno-Americană (ARA), Bucureşti, 1991
Congresul internţaional al Filologilor români, Timişoara, 1992
Interntional Association for Dialogue Analisys (IADA): Bologna 1995, Praga 1996, Lugano 1997, Birmingham 1999, Tel-Aviv 1999, Salzburg 2003, Bucureşti 2006; 
Conferinţa „Possession in Romance and Germanic Languages”, Antwerp, 2000; 
Anul European al Limbilor, “What consequences does EU membership have for a small language” (în colaborare cu Oana Chelaru Murăruş), Stockholm, 2001.
Limba română în perspectivă interculturală, Sinaia, Cursurile de vară, 2004.
Romanian in an intercultural perspective, Piza, Italia, 2005.
Organizarea colocviului internaţional „Limba română în lume. Comunicare, cercetare, export cultural” (organizator în colaborare cu Institutul Cultural Român), Bucureşti, noiembrie, 2005.
Conferinţele Catedrei de limba română, Facultatea de Litere (2001-2011)
Forumul România, Living (with) the crisis, Viena, noiembrie 2010.

Burse de cercetare: Franţa (Paris 7, 1992), Cehia (Olomouc, 1994).

Visiting professor:  Belgia (Anvers, 1998),  Olanda (Amsterdam, 2000). 

Alte activităţi:
1985-1989, secretara  Societăţii de Ştiinţe Filologice, filiala Breaza.
membră în Comisia de Cultivare a Limbii Române a Academiei Române (din octombrie, 2001)
membră în colegiul de redacţie al revistei Limba şi literatura română (din ianuarie 2003), Studii şi cercetări lingvistice (din 2005).
coordonator al departamentului de predare a limbii române ca limbă maternă şi ca limbă străină din cadrul Centrului de cercetare al Catedrei de Limba Română din Facultatea de Litere (2004-2008).


■ ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ ŞI DE COORDONARE
Prodecan al Facultăţii de Litere (2004-2008). 
	Membră în consiliul Facultăţii de Litere (din 2011), în consiliul Departamentului de Lingvistică (din 2011) şi al Scolii doctorale a Facultăţii de Litere (din 2011)


■ PREMII, DISTINCŢII

Premiul Academiei Române, „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2002, pentru  colaborarea la lucrarea Encilopedia limbii române
Coautor la Gramatica Academiei, lucrare premiată cu Premiul Academiei Române, „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 2005.



■ LIMBI STRĂINE
 
Engleza: citit, ascultare, vorbit, scris – C1
Franceza: citit – C1; ascultare C1; scris – A2; vorbit – B1



■ OPERARE P.C.
Word; e-mail; Internet; Powerpoint; grafică (limitat)


