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Calificarea / diploma obţinută Doctorat în filologie cu tema „Teatrul poetic de orientare modernă la începutul 
secolului al XX-lea” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie, critică şi teorie literară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Perioada 1978-1982 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română 
Limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de limba şi literatura română, Universitatea din Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini în domeniul educaţiei 
Adaptare la comunităţile multiculturale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudinea de a coordona activităţi educative, culturale 
Aptitudinea de a lucra în echipă 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe de bază ( Word, Internet) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Practica scrisului (proză, eseuri, studii) 
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