
 

 

Curriculum Vitae 

Informaţii personale  

Nume ROŞU PETRA-MELITTA 

  
  

E-mail melitta.rosu@yahoo.com 

  

Data naşterii                                                   15.04.1983 
Sex feminin 

Locul de muncă actual Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 

Vechime la locul de muncă actual 

 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Discipline predate 

 
 
 
 
 

9 ani 
 
 
 

oct. 2014 - 
lector universitar 

Universitatea Aurel Vlaicu, Bd. Revoluţiei nr. 77, 310130 
Arad 

Învăţământ superior 
 
 
 

2012-2014 
asistent universitar 

Universitatea Aurel Vlaicu, Bd. Revoluţiei nr. 77, 310130 
Arad 

Limba germană pt. începători -  curs practic 
Limba germană: comunicare de afaceri  - curs practic 

Limba engleză – curs practic 

Perioada 2006-2012 

Funcţia sau postul ocupat preparator 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Aurel Vlaicu, Bd. Revoluţiei nr. 77, 310130 

Arad  
Tipul activităţii  

                            Discipline predate 
Didactică şi ştiinţifică 

Limba germană pt. începători -  curs practic 
Limba germană: comunicare de afaceri  - curs practic 

Limba engleză – curs practic 
Semantica si pragmatica lb. engleze - seminar 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 2008-2011 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie 



(susţinere publică 29.10.2011: Frauenbilder in der 
österreichischen literarischen Moderne (1924-1972) 

O imagine a femeii în literatura austriacă 
modernă (1924-1972)) 

 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, 
Istorie şi Teologie 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Masterat: Germanistica din perspectivă interdisciplinară 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie 
şi Teologie 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Lb. şi Lit. germană - Lb. şi Lit. engleză 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 
 

Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie 
şi Teologie 

Perioada 1998-2002 
Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Adam Müller Guttenbrunn, Arad 

Perioada 1999-2000 
Calificarea / diploma obţinută Bursă de studiu Donauschwäbische Kulturstiftung 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

Cursuri de specializare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kant-Gymnasium, Weil am Rhein, Baden Württemberg 
 
 
 

-2-30 august 2013, bursa DAAD: curs de vară „Fortbildung 
für Deutschlehrende im Ausland“, Sprachlehrinstitut, 
Universitatea Freiburg, Germania 
-20-24 iulie 2009 participare la Şcoala de Vară „Utilizarea 
noilor tehnici ale informaţiei şi comunicării în didactica 
limbilor moderne”, Arad. 
-7-11 iulie 2008 participare la Şcoala de Vară „Tehnici de 
animare a clasei pentru profesorii debutanţi de limba engleză 
şi studenţii de la specializările filologice”, Arad. 
-26.01.2008 participare la cursul de perfecţionare în cadrul 
pregătirii de examinatori internaţionali ECL, Sf. Gheorghe. 
-9-14 septembrie 2007, workshop internaţional „Thinking 
Approach” la Strasbourg, Franţa. 
- 19-26 noiembrie 2006, workshop internaţional „Thinking 
Approach”, Moneasa.  
-21 iulie-11 august 2004, bursă DAAD: curs de vară 



 
 
 

„Deutsche Landeskunde und Methodik“, Univ. Erfurt, 
Germania 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Germană, română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare         Comprehensiune                                        Vorbit                                  Scris 

Nivel european (*) Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire        Interacţiune   Exprimare         

Limba engleză C1                                   C1                            C1                  C1                    C1 

Limba spaniolă C1                                    C1                            B2                    B2                     B1 

Limba franceză 
 

  B1                               B1                       B1                 A2                 A2 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice şi sociale 

 
 
 
 
 

Bun colaborator în echipă, comunicator eficient cu abilităţi de 
rezolvare a conflictelor şi capacitate de analiză, abilitate de 
relaţionare, perseverenţă, creativitate, competitivitate, 
abordare pozitivă a situaţiilor dificile, adaptabilitate, spirit de 
observaţie 
 
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 

Word, PowerPoint, Excel 

 

Afilieri şi alte competenţe 

 
Membră a Societăţii germanistilor din România 
Membră RSEAS 
Membră ESSE 
Examinator ECL (European Consortium for the Certificate of 
Attainment in Modern Languages) 
Membră în colectivul de redacţie al revistei  “Journal of 
Humanistic and Social Studies” 
 

Permis de conducere 
 
 

Cat.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


