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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume COSĂCEANU ANCA  
Adresă(e) 17 A, Bd. Timişoara, bl. 106 A, sc.A, ap.35 – Bucuresti – ROMANIA  

Telefon(oane) +40 21 745 66 90 Mobil: 0745 937 136 
Fax(uri)  

E-mail(uri) acos49@yahoo.fr 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 20.09.1949 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI – Facultatea de Limbi si Literaturi 
Straine 

   Profesor doctor cu drept de conducere doctorat, specialitatea  limba si 
civilizatia franceza, didactica limbii franceze 
    

 

 
Experienţa profesională 37 de ani in invatamantul universitar 

 

 
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai 

recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
Funcţia sau postul ocupat 2003 – prezent: profesor univ.    Fac. de Limbi si Lit. Straine – Universitatea din 

Bucuresti 
1997 – 2003: conferentiar  univ.     Fac. de Limbi si Lit. Straine – Universitatea din 
Bucuresti     
1990 – 1997: lector univ.               Fac. de Limbi si Lit. Straine – Universitatea din 
Bucuresti 
1972 –  1990: asistent univ.         Fac. de Limbi si Lit. Straine – Universitatea din 
Bucuresti                                                                  
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Predarea de cursuri (permanente si optionale) de limba franceza, didactica 
limbii franceze,la toti anii de studii ai sectiilor A si B si la master  

- Conducerea de lucrari de diploma, de dizertatii de master, de lucrari pentru 
cercurile si sesiunile stiintifice studentesti 

- Acordarea de consultatii si indrumare studentilor i 
- Elaborarea programelor, metodologiilor si materialelor pentru cursurile proprii 

si cele de acelasi profil ale catedrei   
- Desfasurarea permanenta a unei activitati de cercetare concretizata in publicatii 
- Participarea la sesiuni stiintifice, colocvii de specialitate organizate in tara si 

strainatate 
- Participarea la proiecte internationale sustinute de granturi  
- Organizarea a 2 colocvii internationale de specialitate 
- Participarea la comisiile de admitere la facultate, la master si la doctorat; in 

comisiile de grad I, II, definitivat ; in comisiile de concurs pentru ocuparea 
posturilor universitare. 

- Conceperea si organizarea mai multor cicluri de cursuri de perfectionare pentru 
profesorii de franceza  

- Conducere de doctorat (din 2008) 
- Coordonarea ştiintifică a 12 manuale de limba franceză pentru gimnaziu şi liceu,

publicate în cadrul Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar (1996
– 2005). 

- Membru în comisii de doctorat, inclusiv în cotutelă (Bordeaux, 2003) 
- Prelegeri la cursurile de pregătire pentru Definitivat şi Gradul II. 
- Elaborare de suporturi de curs pentru învăţământul la distanţă (Facultatea de

Litere, Universitatea din Bucuresti). 
- Co-organizator al cursurilor intensive de formare pentru didactica limbilor

straine sustinute de colegi de la Universitatea Lyon 2, Franta (cate 2 cursuri pe an
2004 - 2008) 

- Co-organizare si coordonare stiintifica a seminarului “Pratiques theatrales pour
les enseignants de FLE”  in cadrului unui program Comenius 2, cu participarea a
2 formatori din Franta si a 22 de profesori din mai multe tari europene, noiembrie
2008  

- Expert al Centrului pentru Limbi Moderne al Consiliului Europei (cu sediul la Graz, 

Austria) pina in 2005.  

- Expert evaluator CNCSIS pentru programe şi centre de cercetare (lingvistică, 
didactică). 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN Bucuresti 
Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 36 – 46, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar 
 

 
Educaţie şi formare (acelasi numar, pe toate rubricile, se refera la acelasi curs/ perioada de 

formare) 
 

 
Perioada 1) 1997-2003 participarea la 5 ateliere ale Centrului pentru Limbi moderne de la 

Graz - Austria 
2) 1979 cursuri de perfectionare  la Universitatea Libera din Bruxelles 
3) 1974-1975  Centrul de studii europene de la Nancy - Fanta 
4) 1973 – 1979 Pregatirea  tezei de doctorat 
5) 1967 – 1972 studenta la Universitatea din Bucuresti 
6) 1955 – 1966 scoala generala si liceul  
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Calificarea / diploma obţinută 1) atestate de participare 
2) atestat de participare 
3) Diploma de studii superioare europene  - Masterat in filosofia limbajului 
4) Diploma de doctor in filologie - 1979 
5) Licenţă în filologie, specialitatea franceză – română, Universitatea din 

Bucureşti, Facultatea de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale, 1972;Diploma 
de merit  

6) Diploma de maturitate 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
1) Didactica limbilor straine; politici educative 
2) Lingvistica franceza, lingvistica contrastiva 
3) Filosofia limbajului; culturi europene  
4) Lingvistica contrastiva franco-romana 
5) limba si literatura franceza – principal; limba si literatura romana – secundar; 

lingvistica generala, teoria literaturii, filozofie, limba spaniola, limba engleza, 
etc. 

6) Disciplinele prevazute in planul de invatamant din perioada respectiva 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
1) CELV (Centre européen pour les langues vivantes), Graz, Austria 
2) Université libre de Bruxelles 
3) Centre européen  d’ études universitaires, Université de Nancy 
4) Universitatea din Bucuresti 
5) Facultatea de Limbi Romanice si Clasice din Universitatea din Bucuresti 
6) Liceul „Mihai Viteazul” din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale 
Membru al  FIPF (Federation internationale des professeurs de francais) 
Membru în comisii ministeriale  
               Comisia nationala de limba franceza a MEN      
Membru în comitete/ consilii de redacţie reviste / edituri 

        Membru in comitetul stiintific al revistei Dialogos 
Membru in consiliul de redactie al revistei electronice Discours et societes  
Membru in consiliul stiintific al RREF – Revue roumaine d’ etudes francaises 

 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

 

 
Limba(i) maternă(e) ROMANA 

 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceza   C2   C2  C2  C2  C2 
Limba engleza 

 
  B2  B2  B2  B1  B1 

Limba italiana   B1  B1  A2  A2  A2 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 

 
Competenţe şi abilităţi sociale Bune competente de comunicare si relationare, empatie, capacitatea de a ma incadra 

in structuri de invatamant si cercetare, de a lucra in grup. 
Capacitatea de a respecta reguli, de a proiecta si intretine activitati colective.  
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, capabil de a ierarhiza prioritatile, de a mobiliza colegii si studentii. 
Consider ca aceste competente au fost dobandite si verificate in urmatoarele 
contexte:   
 

   Participarea in numele Universitatii din Bucuresti ca membru partener la 
urmatoarele proiecte : 

- Convenţia nr. 89874 - CP – 1 - 2001 - IT – LINGUA – L2; denumire Le français 
par les techniques théâtrales; (ITC Mario Pagano + FENICE – Italia, Lycée 
International St.Germain en Laye – Franţa, Universitatea din Bucureşti) ; anul 
desfăşurării 2001 – 2004. Program premiat de Consiliul Europei. 

 
- Grant AUF:  revues scientifiques electroniques , Programme V de l’ AUF,  

o Revista “Signes, discours et sociétés”,  www.revue-signes.info 
Promotor: Universitatea Galatasaray, Istanbul; Durata  2007 – 2009 

 
- Program multilateral Comenius 2: “Signes @ sens – Lire, une recherche active 

de sens”; 133940-LLP-1-2007-1-BE-COMENIUS-CMP, Promotor: INFOREF –
Belgia; 2007 – 2009 

 
- Grant CNCSIS PN II “Idei” – Cercetare exploratorie 2076: Instrument 

multimedia pentru autoevaluarea competenţelor lingvistice conform Cadrului 
European Comun de Referinta in vederea obtinerii certificatelor europene pentru
limbile engleza, franceza si germana, promotor Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Limbi si Literaturi Straine (responsabil conf.dr. Diana Ionita);
durata 2009 – 2011 

 
- Program Erasmus ERA0910-FTOULOUS02, Formation européenne à 

l’intercompréhension des langues romanes, Toulouse, Université Toulouse Le
Mirail, aprilie 2010  

 
Toate aceste activitati au implicat  lucrul cu profesori romani si straini, cu elevi si 
studenti, organizari ale bazei logistice a intrunirilor, raportari financiare    
           
    

 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competente in programele Word, Excel, utilizarea internetului. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Nerelevant pentru proiectul de fata 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere  
  

Informaţii suplimentare Pentru referinte, Rectorul Universitatii din Bucuresti, Decanul Facultatii de Limbi Straine, 
Directorul Scolii doctorale Limbi si identitati culturale  
 

  

  
 


