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INFORMAŢII PERSONALE      Maria-Corina Popa 
 
 

   0769540165 
 

    maria.corina.popa@gmail.com 
 
 
 

| Data naşterii 29/07/1990 | Naţionalitatea Română 
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
Mai 2020 - prezent 

 
 

Octombrie 2019 - 
prezent 

 
 
 
                     2017- prezent 

Expert – Programul educațional „Limba română pentru toți românii” 
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Guvernul României 
 
Realizator – emisiunea „Next: educația viitorului”  
BiziLIVE TV 
 
 
Consilier pe probleme de educație 
Parlamentul României – Camera Deputaților

 
 
Octombrie – decembrie 2015            Asistent de cercetare - bursier  

                            Departamentul de Științe ale Comunicării și Documentării, Universitatea             
Complutense din Madrid 

 
 

2014- 2015           Profesor de limbă, cultură și civilizație română pentru studenții străini (în regim 
„plata cu ora”) 
Facultatea de Litere, Universitatea din București 

 

▪ Predarea cursului de limbaj specializat filologic și  a cursului practic studenților din anul 
pregătitor – 13 ore săptămânale 

 
 

2013- 2014      Stagiar 
Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti" al Academiei Române, 
Departamentul de lexicografie 

 
 

Iunie-iulie 2011      Stagiar 
Ambasada României în Regatul Spaniei 

 

▪ Redactare de documente, interpret și ghid pentru delegații, traduceri spaniolă-română/ română 
- spaniolă, engleză-spaniolă, participări la briefinguri și la conferințe, organizare de evenimente. 

 
 

2007- 2011      Colaborator 
Casa de Cultură „I.L.Caragiale” Ploiești 
Coordonator de proiecte interculturale și educaționale, organizare și prezentare de evenimente 
culturale, articole pentru publicații locale.
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
 

2014-prezent      Doctorand în domeniul Studii culturale, Centrul de Excelență în Studiul               
Imaginii 
Facultatea de Litere, Universitatea din București 

 
2014-prezent      Doctorand, cu teza Construcția identității europene în discursul 

diplomatic (prof. coord.: prof. univ. dr. Andra Vasilescu) 
Facultatea de Litere, Universitatea din București 

 
 
 

2015-2016      Școala Diplomatică  a Ministerului Afacerilor Externe din 
Madrid 

Specializarea - Studii europene 
 
 

2012-2014      Masterat Studii avansate în lingvistică, absolvit cu teza 
Construcția discursivă a spațiului consensual, notată cu 10 
(coordonator științific: lect. univ. dr. Claudia Ene) 
Universitatea din București, Facultatea de Litere 

 

▪ Analiza discursului, retorică, argumentare, psihologia comunicării, lexic, variația normei 
gramaticale, norme și  tehnici de redactare științifică 

 
2012-2014      Masterat Tehnici diplomatice, absolvit cu teza Identitatea 

politică a Uniunii Europene, notată cu 10 (coordonator științific: 
lect. univ. dr. Dragoș Zaharia) 
Universitatea din București, Facultatea de Istorie 

 

▪ Negociere internațională, protocol și etichetă, analiză și consiliere politică, specialitățile și 
ramurile diplomației 

 
Aprilie 2013-Noiembrie 2013      Institutul Diplomatic Român, Programul de formare 

postuniversitară 
Politică externă și diplomație, absolvit cu media 9,90 

 
 
 

2009- 2012      Licență în filologie română și spaniolă (bursă de merit în cei trei 
ani), teza de licență: Stereotipie și ambiguitate în discursul 
diplomatic românesc, (cu începere din 1862), notată cu 10 
(coordonator științific: lect. univ. dr. Claudia Ene) 
Universitatea din București, Facultatea de Litere 

 
▪ Retorica și pragmatica discursului politic, oratorie, comunicare scrisă, comunicare 

interpersonală, limbă, literatură și cultură spaniolă, teoria literaturii, folclor. 
 

2005-2009      Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești,  
(absolvit cu media 9,90)
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Alte programe de formare             Masterclass de scriere analitică, 2018. 
 

Curs de politici publice în educație, 2018. 
 
Curs de accesare fonduri europene și administrație publică locală, 2018. 

 
Program de formare în arta actorului, dicție, improvizație, la Teatrul de Artă din 
București, 2018. 

 
Norme și proceduri de tehnică legislativă, Institutul European din România, 2016. 
Școala Internațională de Protocol din Madrid. 
Atestat de formator în domeniul oratoriei. 

 
Curs de metodologie și didactică, Institutul Cervantes București, februarie-martie 2012 

 
Modul psihopedagogic 

 
 
 

Alte stagii de studiu și de 
cercetare  

Februarie-Iulie 2011: Bursieră Erasmus la Universitatea Autonomă din Madrid, 
specializarea Limbi moderne, cultură și comunicare (Cursuri urmate: lingvistică 
generală, retorică și argumentare, multilingvism și limbi de contact, comunicare 
interculturală, relații publice) 
 
Stagiu de cercetare (investigarea înțelegerii marcatorilor discursivi din limba 
spaniolă de studenții români), Language Acquisition Research Lab, Universitatea 
din Ottawa, Canada, iulie 2010.

 
 
 

Grupuri de cercetare                    Asociația Spaniolă de Lingvistică Cognitivă 
 

   Educational Role of Language 
 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
 

Limba maternă    Română 
 
 

Alte limbi străine cunoscute                            ΙNȚELEGERE                                                          VORBIRE                                           SCRIERE 
 

Ascultare                         Citire                   Participare la               Discurs oral                                            con ver s aț i e                   

Spaniolă                  C2                             C2                        C2                            C2                C2 
       

 
 

Engleză                  C1                             C1                        C1                            C1                       C1 
 

                                  Portugheză                    B1                               B2                         A2                            A2                        B1



Curriculum 
Vitae 

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | 
http://europass.cedefop.europa.eu 

Pagina 4 / 
7 

 

 

 
 
 
 

Competenţe de comunicare       Abilități comunicaționale și de relaționare dobândite în urma cursurilor: 
▪ Public Speaking, absolvit în februarie 2012 (în cadrul companiei Extreme Training); 
▪ În cadrul Școlii de Teatru Pygmalion – îndrumător: Stela Popescu; 
▪ Curs aplicat de cultură și limbă spaniolă, Universitate Autonomă din Madrid. 
▪ Cursuri de comunicare și relații publice în cadrul Universității Autonome din Madrid 
▪ În ultimii trei ani, am fost speaker la peste 50 de conferințe, traininguri și dezbateri – 
teme filologice, de politici publice și de educație. Peste treizeci de interviuri acordate în 
mass-media națională pe teme de educație. 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/ 
manageriale 

▪ Leadership : 
-     Am inițiat și am coordonat proiecte educaționale naționale, precum: „The 
shape of education”, „GramMania – Festivalul tinerilor care vorbesc corect” (în 
parteneriat cu Fundația Vodafone România), „Școala de Gramatică” (proiect 
online de popularizare a regulilor gramaticale cu peste 70 000 de urmăritori); 
- Am organizat, în 2019, două conferințe naționale în domeniul educației, sub 
egida „România educată” – proiect al Administrației Prezidențiale; 
-     Am absolvit, în noiembrie 2012, cursul de Formator la compania Extreme 
Training; 
- Am organizat zeci de workshopuri, de evenimente educaționale și culturale, în 
Ploiești și în București; 

▪ Organizare de evenimente: 
-     Am colaborat și organizat festivaluri și evenimente culturale pentru Biroul 
Atașat Cultural al Ambasadei Spaniei în România în perioada 2008-2009; 
-     Am inițiat și coordonat, în perioada 2009-2010, proiectul 
„Interculturalitate și multiculturalism” în cadrul Casei de Cultură a 
Studenților din București. 

 
 
 

Competenţe artistice       -     Începând ianuarie 2018, jurat pentru concursuri naționale de teatru, de oratorie 
                                             și de recitări.          

-     Cursuri de actorie, de dicție și de improvizație absolvite la Teatrul de Artă din 
București 

- Actriță-colaboratoare a Teatrului Național Radiofonic, în piesa „Era să fiu eu”, 
adaptare dramatică pentru Radio România Cultural, după „Era să fiu eu” – un 
roman de Ali Smith, apărut la Editura Univers, în traducerea lui Carmen Scarlet 

-     Am publicat un volum de versuri, în 2005. 
- Am avut, în 2003, o expoziție personală de pictură (Casa de Cultură a 

Sindicatelor, Ploiești). 
 

 
 

Alte detalii:  
 
 
 
- Contributor al publicației „Republica” și blogger „Adevărul”. 
- Membru activ în grupurile de lucru ale Camerei Deputaților privind 

combaterea plagiatului, reducerea abandonului școlar, 
reglementarea statutului consilierilor educaționali; 

- Colaborator al programului „România educată”, în domeniul 
arhitecturii curriculare; 

- Autor de politici publice în domeniul învățământului preuniversitar; 
- Moderator de dezbateri și consultări publice în materie de 

învățământ preuniversitar. 
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Burse și premii                 - Premiu pentru activitatea de cercetare la Gala cercetătorului doctoral, 
Unversitatea din București, decembrie 2015. 
-  Bursieră POSDRU (Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan 
european (CDocMD), POSDRU/187/1.5/S/155559), iulie-decembrie 2015. 
- Bursă de studii în toți anii studiilor de licență, de masterat și de doctorat. 
-  Premiul I la Secțiunea de Lingvistică din cadrul colocviului studențesc „Best Letters 
Colloquia”, Facultatea de Litere, Universitatea din București, 28-29 martie 2014 
- „Premiu de excelenţă academică” și medalia Miguel de Cervantes,  oferite de 
Ministerul Educaţiei din  Spania, martie 2009 
- Diplomă de excelenţă academică acordată de Guvernul României, mai 2008 
-„Diplomă de Onoare” pentru organizarea Festivalului de muzică „Alianţa 
civilizaţiilor”, acordată de Biroul Ataşat Cultural al Ambasadei Spaniei în 
România, decembrie 2008; 
- Premiul al III-lea pentru proiectul „Parteneriat in educatie”, secţiunea 
Interculturalitate, faza naţională, 2008; 
- Premiul pentru debut cu volumul de versuri „Vis pe portativ” la Festivalul Internaţional 
„Nichita Stănescu” (președinte comisie: Acad. Eugen Simion), aprilie 2007; 
- Certificat de Onoare pentru activitatea cultural-artistică, acordat de Institutul 
Cervantes din Sofia, aprilie 2007. 

 
 

Competențe informatice     Limbaj Html - începător, Microsoft Office.
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