
Voica Radu-Călugăru

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Adresa Str. Elena Drăgoi, Nr. 2, Arad, 310330
Telefon 0257/219336

Fax
E-mail voicaradu@yahoo.com

Cetăţenia Română

Data naşterii 6.09.1973

Sex feminin

Locul de muncă actual /
Aria ocupaţională

Conferenţiar universitar, Departamentul de limbi
moderne şi ştiinţe socio-umane, Facultatea de Ştiinţe
Umaniste şi Sociale, din cadrul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad https://stiinteumaniste.uav.ro/cadre-
didactice/departament

Vechimea la locul de
muncă actual 19 ani

Experienţa profesională



Perioada septembrie 2013 – prezent

Conferențiar univ. dr. (cf. Deciziei nr. 363/7.10, 2013 a
Rectorului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad), titular al
disciplinelor: Limba română contemporană, Lingvistică
generală; Istoria limbii române (licenţă, specializarea
Română – Engleză) și Multiculturalitate, plurilingvism și
globalizare; Individualitatea limbii române între limbile
romanice (masterat, „Limbă şi literatură. Tendinţe actuale”)

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul
Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad

Activitate didactică, conducere de lucrări de licenţă şi
disertaţii de masterat, organizare de activităţi ştiinţifice
studenţeşti, membru în comisiile de licenţă şi masterat, în
comisiile şcolii doctorale şi în comisiile de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice din învăţământul universitar

Activitate de formare continuă: elaborare de programe,
membru în comisiile de concurs pentru acordarea gradului
didactic I profesorilor de limba şi literatura română şi
profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar

2007–2013, Lector dr., Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad; catedra de limba română,
titularul cursurilor: de Introducere în lingvistică, Lingvistică
romanică, Istoria limbii române, Istoria limbii române literare

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul
Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad

Activitate didactică, conducere de lucrări de licenţă,
organizare de activităţi ştiinţifice studenţeşti, membru în
comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
din învăţământul universitar

Activitate de formare continuă, elaborare de programe

2007–2003, Lector drd., Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad,
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, catedra de limba
română;
Cursuri universitare ţinute din 2003 până în 2007:
Introducere în lingvistică, Istoria limbii române literare;

2007–2000, Profesor – titular, limba română, Liceul de
Artă „Sabin Drăgoi”, Arad;
2002 – Grad didactic II, Universitatea de Vest, Timişoara
(cf. Certificatului 88/30.10.2003, prin Ordinul Ministrului
Educației și Cercetării Nr. 4792 din 22.10.2002);
2001–2000, cadru didactic asociat, Universitatea „Aurel
Vlaicu”, Arad, asistent universitar, catedra de limba engleză,
cursuri practice;
2000–1999, Profesor – titular, limba română, Liceul teoretic
„Vasile Goldiş”, Arad;



Funcţia sau postul
ocupat

Goldiș”, Arad

1998 – Grad didactic definitiv (Cf. Certificat Nr.
168/5.10.2001, prin Ordinul Ministrului Educației Naționale
Nr. 5035 din 1 septembrie 1998)

Conferențiar universitar dr., Lector universitar dr.; Lector
universitar drd.; Asistent universitar, Profesor titular liceu

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Liceul de Artă “Sabin
Drăgoi” Arad, Liceul “Vasile Goldiş” Arad, Şcoala Normală
“Dimitrie Ţichindeal” Arad

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada 18. 09. 2007 -- Doctor în filologie, Cum laude, (cf.

Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării și Tineretului nr.
3439/12.03.2008), Facultatea de Litere şi Filosofie şi
Istorie, Universitatea de Vest, Timişoara;
2007- 2002 – doctorat în filologie, conducător de
doctorat: Prof. univ. dr. Ileana Oancea

Teza: Influenţa engleză în vocabularul limbii române
actuale
1998 – Masterat în filologie, Universitatea de Vest,
Timişoara
1998-1997- Studii aprofundate, Limba română în sincronie
şi diacronie, Universitatea de Vest, Timişoara, disertaţie:
Relaţii teoretice şi metodologice între lingvistica romanică
comparativ-istorică şi lingvistica indo-europeană,
coordonator: Prof. univ. dr. Ileana Oancea
1996 – Licenţiat în filologie, Universitatea de Vest,
Timişoara
1996 – 1991 – studii universitare, Facultatea de Litere,
Filosofie şi Istorie, specializarea Limba și literatura română
–Limba și literatura engleză, Universitatea de Vest,
Timişoara
1991-1987- Diplomă de bacalaureat, studii liceale, Liceul
teoretic „Elena Ghiba-Birta” Arad
1987- 1983- studii gimnaziale, Liceul teoretic „Elena Ghiba-
Birta” Arad
1983-1979- clasele I-IV, Liceul teoretic „Elena Ghiba-Birta”
Arad.

Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română



Limba(i) străină(e) cunoscute Engleză, franceză
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris

Nivel european (*) Abilităţi de
ascultare

Abilităţi de
citire

Interacţiun
e

Exprimar
e

Limba engleză C2 C2 C2 C2 C2
Limba franceză B1 C2 B1 A2 A2

Competenţe şi aptitudini
organizatorice - Coordonator program masterat Limbă și literatură.

Tendințe actuale, Facultatea de Științe Umaniste și

Sociale, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

- Coordonator al Centrului de limbi moderne (CLM)

din cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale,

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

- Membru fondator Centrul de cercetare CSII (Centrul

de Studii Interculturale şi Interconfesionale) al UAV

(www.uav.ro/files/csii/CSII_CVs_centralizator.pdf )

- Membru în comitetul de organizare a simpozionului

studenţesc al UAV;

- Membru Comitet de redacție „Journal of Humanistic

and Social Studies”, revistă apărută sub egida

Centrului de Studii Interculturale şi Interconfesionale

(CSII), Facultatea de Științe Umaniste și Sociale,

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad;

- Membru Comitet de redacție „Philologica Banatica”,

revistă apărută sub egida Societății de Ştiinţe

Filologice din România, FilialaTimişoara;

- Coordonator simpozion şi volum Tradiţie şi cultură

arădeană: studii de limbă, literatură, folclor şi

istoria culturii

- Iniţiator şi coordonator al Cafenelei literare… alături

de elevii Liceului de Artă „Sabin Dragoi” Arad.

Competenţe şi aptitudini
tehnice Operare PC



Competenţe şi
cunoştinţe de utilizare a

calculatorului

Tehnoredactare Word

Alte competenţe şi
aptitudini

Membru al asociatiilor
profesionale:

Membru Copy - RO

Stagii de perfecţionare,
specializări

septembrie 2014: curs examinator internaţional ECL –
limba română și limba engleză, Centrul Naţional de
Examinare, Sf. Gheorghe, curs de perfecționare în
domeniul lingvistic, în cadrul pregătirii de examinator
internaţional ECL, organizat de către Centrul National de
Examinare în vederea obținerii atestatului de examinator
ECL, cod: RO - RO/EN - 063. Cursul are ca obiectiv
principal: prezentarea standardelor şi cerințelor europene
definite în Cadrul Comun de Referinţa, cu privire la
pregătirile şi examinările lingvistice din Europa.

mai 2012: STT Staff Training Mobility în cadrul Grantului
de mobilitate Erasmus, Instituto Superior Miguel Torga,
Coimbra, Portugalia;

1996 - Seminar de perfecţionare:

Noi metode în procesul de predare - învăţare, Fundaţia
Soros, Filiala Cluj, organizat la Sinaia, noiembrie 1996;

Proiecte şi programe
educaţionale martie - aprilie 2015: participare în proiectul „Concursul

de creaţie literară şi eseistică «Adolescenţa şi
provocările scrisului»”, realizat în parteneriat cu ISJ Arad,
cu sprijinul Consiliului Judeţean Arad şi al Centrului Cultural
Judeţean Arad

2006 - 2003 - participare în proiectul Curcubeu: Program
educaţional: Multiculturalitatea, colaborare elveţiană, prin
Primăria Municipiului Arad

1.09.2022


