Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcția și postul ocupat
Denumirea și adresa
angajatorului
Tipul sau sectorul de
activitate
Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Popa Viorica
str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica Moldova, cod 3100
+ 373 231 4 24 51
Mobil:
+373 068948429
viorpopa@yahoo.com
Republica Moldova
17 mai 1975
Feminin
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
conferenţiar universitar

februarie 2014 – februarie 2017
Șef al Catedrei de limba română și filologie romanică
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, str. Pușkin 38, or. Bălți,
Republica Moldova
Facultatea de Litere, Catedra de limba română și filologie romanică

2012 - prezent
Conferențiar universitar
Asigurarea bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ, însuşirea
temeinică a programelor de studii şi dezvoltarea capacităţilor studenţilor;
asigurarea securităţii vieţii şi ocrotirea sănătăţii studenţilor în procesul de
învăţământ; desfăşurarea procesului de educaţie şi instruire în spiritul stimei
faţă de familie, părinţi, adulţi, al respectului faţă de valorile culturale şi
spirituale naţionale şi universale; perfecţionarea în permanenţă a calificării
profesionale, măiestriei pedagogice; respectarea în activitate a normele de
etică, cultivarea, prin propriul exemplu, a principiilor morale de dreptate,
echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism şi alte virtuţi.

Denumirea şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Experienţa profesională
Perioada
Funcția și postul ocupat
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Activități și responsabilități
principale

Educare și formare
Perioada
Cursuri

Numele și tipul instituției de
învățământ

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, Republica
Moldova
Facultatea de Litere, Catedra de limba română și filologie romanică

2007 - 2012
Lector superior universitar
Proiectarea activităților didactice și realizarea obiectivelor instructiveducative ale disciplinelor de învățământ prin metodologii care respectă
principiile psihopedagogice; organizarea și desfășurarea unui proces de
instruire eficient, punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea
procesului de instruire; organizarea cu studenții a unor activități de cercetare
științifică; participarea la viața universitară conform deontologiei
profesionale.
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, Republica
Moldova
Facultatea de Filologie, Catedra de limba română

2005-2007
Asistent universitar
Organizarea și desfășurarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor de laborator;
conducerea tezelor de an; elaborarea de curricula; publicarea articolelor
științifice, editarea culegerilor științifice; participarea la proiecte;
implementarea inovațiilor didactice.

1999 – 2005
Profesoară de limba şi literatura română şi limba latină
Universitatea de Stat „Alecu Russo”, str. A. Puşkin 38, or. Bălţi, Republica
Moldova
Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Bălţi
Organizarea și desfășurarea orelor de limba și literatura română și limba
latină; implementarea curriculum-ului modernizat la disciplina limba și
literatura română; implementarea noilor tehnologii la orele de limba și
literatura română; organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare.

25 mai – 28 iunie 2018
Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC - 5 ECTS; Strategii de
învățare eficientă – 5 ECTS, din cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1DE-EPPKA2-CBHE-JPCreating Moldovan E-network for promoting
innovative e-teaching in the continuing professional education TEACH ME al
Programului Erasmus+, KA2, Capacity Building in Higher Education
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Educare și formare
Perioada
Cursuri
Numele și tipul instituției de
învățământ

23-24 iunie 2016
Limba română ca limbă străină
UNHCR Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării din Republicii Moldova

Educare și formare
Perioada
Cursuri
Numele și tipul instituției de
învățământ

06 martie – 25 martie 2015
Cursuri de formator de formatori
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Educare și formare
Perioada
Cursuri
Numele și tipul instituției de
învățământ

18 martie – 02 aprilie 2015
Cursuri de manager proiect
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Educare și formare
Perioada
Cursuri
Numele și tipul instituției de
învățământâ

03 noiembrie 2014 – 06 noiembrie 2014
Cursuri de perfecționare în predarea românei ca limbă străină
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Educare și formare
Perioada
Cursuri

Numele și tipul instituției de
învățământ

19 noiembrie 2012 – 23 noiembrie 2012
Participant la stagiu de formare continuă Developpement des technologies
educatives. Atelier 3.3: Creation et gestion d’un enseignement ouvert et
distant
Agenția universitară Francofonă și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din
Bălți

Educare și formare
Perioada
Cursuri
Numele și tipul instituției de
învățământ

10 decembrie 2010 – 08 mai 2011
Formare continuă Designul învăţării în abordarea centrată pe student
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Educare și formare
Perioada
Cursuri
Numele și tipul instituției de
învățământ

01 februarie 2011-25 mai 2011
Engleza pentru intermediari (Nivelul B1)
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Educaţie şi formare
Perioada
Tipul de studii
Numele și tipul instituției de
învățământ

01 octombrie 2014 – 31 iulie 2015
Postdoctorat
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România

Educaţie şi formare
Perioada

01 noiembrie 2001 – 31 octombrie 2005

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Doctor în filologie
Lingvistica generală, istoria limbii române, romanistica, dialectologia,
filosofia limbajului.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România
PhD

01 septembrie 2000 – 31 iulie 2001
Magistru în filologie
Lingvistică generală, naratologie, comunicare, filosofia limbajului.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Master in Philology

01 septembrie 1994 – 31 iunie 1999
Licenţiat în filologie
Lingvistica generală, limba română contemporană, limba latină, istoria
literaturii latine, istoria literaturii române, istoria limbii române.
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Bachelor in Philology

Precizaţi limba(ile) maternă(e) – limba română

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare
scrisă

Limba engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Limba latină

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba rusă

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

- spiritul de echipă;
- capacitate de adaptare la medii multiculturale;
- o bună capacitate de comunicare;
- participarea la sesiunea de formare a profesioniștilor în educație „Cum
pedagogii pot promova Convivencia în școală?”, organizat în Cadrul
Programului Pestalozzi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 25
martie 2012;
- participare la sesiunea de formare a profesioniştilor în educaţie „Teatrul
social-instrument de prevenire a discriminării”, organizat în Cadrul
Programului Pestalozzi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 27
februarie 2007.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit organizatoric;
- membru al Seminarului ştiinţific de profil;
- tutore al grupelor academice;
- coordonator al practicii pedagogice, ciclu masterat;
- organizator al activităţilor cultural-artistice în cadrul Facultăţii: Totalizarea
practicii de instruire …

Competenţe şi aptitudini
tehnice

- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (metodist, responsabil
de implementare a controlului calităţii în Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, în perioada 01/09/ 2005 – 01/09/2007;
- participare la seminarul Asigurarea calităţii în învăţământul superior din
Moldova în contextul priorităţilor şi obiectivelor europene, studiu de caz la
Universitatea Cooperatist-comercială din Moldova, organizat la
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 30 iunie 2006.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și
PowerPoint™);
- participare la cursul de formare continuă Designul învăţării în abordarea
centrată pe student, în volum de 120 de ore, promovat în perioada
10/12/2010 – 08/05/2011 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Informaţii suplimentare

Publicații: peste 40: 1 monografie (Fenomenul analogiei în limbă – 2012); 1
dicționar (Dicționarul asociativ al limbii române – 2016, în colaborare); 1
traducere (M. Terentius Varro, De lingua Latina (VIII-X) – 2016); 1 manual
(Decalogul comunicării – 2013, în colaborare); peste 30 de lucrări ştiinţifice,
apărute în reviste de specialitate/culegeri din ţară şi în străinătate.

