Curriculum Vitae
Informații personale
Nume/ Prenume
Naționalitate
Data nașterii
Sex

ROŞCA Alina-Elena
română
19.10.1982
F

Experiență profesională
Perioada 2006- prezent
Funcția sau postul ocupat Asistent universitar (Martie 2015 – prezent)
Preparator universitar (Februarie 2006 – Martie 2015)
Activități și responsabilități
principale

Activități didactice de predare:
 Seminarii de Istoria Literaturii Engleze (Evul Mediu şi
Renaşterea, Restauraţia şi secolul XVIII, Modernismul şi
Postmodernismul) pentru studenţii specializărilor filologice
 Seminarii și cursuri practice de limba engleză – nivel
elementar, intermediar, avansat (pentru studenţii
specializărilor filologice şi nefilologice-profil tehnic şi
economic)
 Curs de Istoria Literaturii Engleze (Restauraţia şi secolul
XVIII) pentru studenţii de la specializarea RomânăEngleză

Responsabilități principale:
 Pregătirea materialelor pentru seminarii și cursuri practice
 Pregătirea materialelor pentru cursul de Istoria Literaturii
Engleze
 Pregătirea testelor de evaluare
 Corectarea și notarea testelor de evaluare

Numele și adresa angajatorului Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
Bulevardul București nr. 39, Ploiești, Prahova, România
Tipul activității sau sectorul de Învățământ superior, Facultatea de Litere şi Ştiinţe,
activitate Departamentul de Filologie

Educație și formare
Perioada 2009 - 2013
Calificare/ diploma obținută Diploma de Doctor în Filologie (calificativ: excelent)
Disciplinele principale studiate/ Strategii ale cercetării doctorale
competențe profesionale dobândite Tipologii culturale
Istoria instituţiilor literare şi culturale
Metode generale de cercetare și metodica elaborării de lucrări
științifice

Numele și tipul instituției de Universitatea din Bucureşti
învățământ/ furnizorul de formare Facultatea de Limbi Străine, Şcoala doctorală de Studii Literare şi
Culturale
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională Doctorat

Perioada 2006- 2008
Calificare/ diploma obținută Diploma de Masterat în specializarea Concepte şi Strategii de
Comunicare Interculturală (media anilor de studiu: 9,94)
Disciplinele principale studiate/ Filosofia comunicării, Teoria comunicării, Interdisciplinaritate şi
competențe profesionale dobândite interculturalitate, Manifestări ale postmodernităţii în context
intercultural, Comunicare multiculturală instituţională, Tehnici de
mediere şi transfer în comunicarea actuală
Numele și tipul instituției de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
învățământ/ furnizorul de formare Facultatea de Litere şi Ştiinţe
Nivelul în clasificarea națională sau Master of Arts (MA)
internațională
Perioada 2002-2006
Calificare/ diploma obținută Diploma de Licență în Filologie, specializarea Limba și literatura
română – Limba și literatura engleză (media anilor de studiu: 9,86,
media examenului de licenţă:10)
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite Limba română contemporană, Limba engleză contemporană,
Istoria literaturii române, Istoria literaturii engleze, Cultură și
civilizație engleză, Literatură comparată, Curs practic de limbă
engleză, Introducere în lingvistică, Lingvistică aplicată, Teoria
literaturii, Psihologia educației, Metodica predării limbii și
literaturii engleze, Filosofie, Estetică.
Numele și tipul instituției de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
învățământ/ furnizorul de formare Facultatea de Litere şi Ştiinţe
Nivelul în clasificarea națională sau Bachelor of Arts (BA)
internațională
Perioada 1997-2002
Calificare/ diploma obținută Diplomă de Bacalaureat, profil pedagogic, specializarea învăţătoreducator (media: 9,34)
Disciplinele principale studiate/ Limbă şi literature română, Literatură universală, Literatură pentru
competențe profesionale dobândite copii, Limbi străine (engleza, franceza, latina), Metodica predării,
Pedagogie şi practică pedagogică, Psihologie
Numele și tipul instituției de Liceul Pedagogic din Ploieşti
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învățământ/ furnizorul de formare
Nivelul în clasificarea națională sau Bacalaureat
internațională

Alte diplome și calificări
Data 2007 (februarie )
Calificare/ diploma obținută Autorizaţia de traducător şi interpret de traducător pentru limba
engleză
Numele și tipul instituției de
învățământ/ furnizorul de formare Ministerul Justiţiei

Data 2002 (mai)
Calificare/ diploma obținută Certificat de competenţe profesionale în specializarea învăţătoreducator (nota obținută: 10)
Numele și tipul instituției de Liceul Pedagogic din Ploieşti
învățământ/ furnizorul de formare

Data 2002 (mai)
Calificare/ diploma obținută Certificat de competenţe profesionale în specializarea predării
limbii engleze (nota obținută: 10)
Numele și tipul instituției de
învățământ/ furnizorul de formare
Liceul Pedagogic din Ploieşti

Conferințe, congrese, sesiuni
de comunicări
Perioada
Conferință internaționala (B +)
Organizator
Lucrare prezentată

13-15 Noiembrie 2014
“The Dialogue of Cultures/ The Culture of Dialogue”
Universiatea Petrol-Gaze din Ploiești
Playing Games in Harold Pinter’s Tragicomedies (unic autor)

Perioada
Conferință internațională (B +)
Organizator
Lucrare prezentată

17-19 Iunie 2011
“Limbă și literatură – Repere identitare în context European”
Universiatea din Pitești, Faculatea de Litere
Re-Enacting the Past in Harold Pinter’s Ashes to Ashes (unic
autor)

Perioada 3-5 Decembrie 2010
Conferință internațională (B+) “Perspective contemporane asupra lumii medievale - Conceptul de
norma”
Organizator Universiatea din Pitești, Faculatea de Litere
Lucrare prezentată Women Transgressing the Norm in Shakespeare’s Othello(unic
autor)
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Perioada
Conferință internațională (B+))
Organizator
Lucrare prezentată

28-30 mai 2010
“Globalisation and/or Cultural Tradition”
Universiatea Petrol-Gaze din Ploiești
Objectifying the World in Harold Pinter’s Plays. The Struggle
with the Other

Perioada
Conferință internațională (B+))
Organizator
Lucrare prezentată

29-31 mai 2008
“De la panteonul național la panteonul European - Discursuri
identiatere și diversitate culturală”
Universiatea Petrol-Gaze din Ploiești
Identity: Marginality vs. Centrality in Postmodernist American
Poetry (unic autor)

Afiliere la asociații științifice
Perioada 2009 - prezent
membru ESSE (The European Society for the Study of English)

Participare proiecte/ contracte
de cercetare
Perioada Martie 2013
Denumire proiect “Dezvoltarea resurselor umane din învățământul superior pentru
utilizarea sistemului e-Learning” – POSDRU/87/1.3/S/64273
Rol în cadrul proiectului membru proiect
Perioada Martie 2011- mai 2011
Denumire proiect “Formarea profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră” POSDRU/57/1.3/S/32629
Rol în cadrul proiectului membru proiect - tutore al disciplinei: Curs practic de comunicare
scrisă, (Practical course in public presentation)

Aptitudini și competențe
profesionale
Limba maternă Limba română
Limbi străine cunoscute Limba engleză, Limba franceză
Înțelegere
Vorbire

(autoevaluare conform nivelului cadrului
European comun de referință pentru limbi
străine)

Limba engleză
Limba franceză
Competențe și abilități sociale
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Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs
oral

Exprimare scris

C2
A2

C2
A2

C2
A2

C2
A2

C2
A1





abilități de comunicare interpersonală
responsabilitate
punctualitate
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Competențe și aptitudini
organizatorice







capacitate rapidă de asimilare a cunoștințelor noi
spirit de echipă
capacitate de organizare și analizare
capaciatate de a lua decizii la termen
rezistență la efort intelectual

Competențe și aptitudini de
utilizare a calculatorului P.C., MS Word, Power Point, Open Office, Internet
Competențe și aptitudini artistice
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Literatură, Muzică, Dans

Page 5

