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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume Codruţa Maria Cornelia Goşa  

Adresă Bv. V.Pârvan nr. 4, Timişoara 

Telefon 0256592376 

 

 
Fax 0256592318 

E-mail codruta.gosa@e-uvt.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 24.05.1960 

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

 
                *Perioada   

 
Februarie 1996-prezent 
 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, Timişoara, Bd. V. Pârvan, No.4 
 
 
 

 

*Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
*Funcţia sau postul ocupat Conferențiar doctor, perioadă nedeterminată (din 2014) 
*Principalele activităţi şi responsabilităţi Activități de predare, coordonare lucrări metodice, 

conducere doctorat (din 2017) 
 

                             *Perioada   
 
*Numele şi adresa angajatorului 
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
*Funcţia sau postul ocupat 
*Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
 

                             *Perioada   
 
*Numele şi adresa angajatorului 
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
2015 – prezent  
 
Universitatea de Vest, Timişoara, Bd. V. Pârvan, No.4, 
Administraţie 
Director Departament Limbi și Literaturi Moderne 
Coordonare activități la nivel de departamen 
 
 
Aprilie 2012 - 2015 
 
Universitatea de Ves, Timişoara, Bd. V. Pârvan, No.4, 
Administraţie, 
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*Funcţia sau postul ocupat 
*Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
 
                             *Perioada   
 
*Numele şi adresa angajatorului 
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
*Funcţia sau postul ocupat 
*Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 
 
 
                             *Perioada   
 
*Numele şi adresa angajatorului 
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
*Funcţia sau postul ocupat 
*Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
 
 
                             *Perioada   
 
 
*Numele şi adresa angajatorului 
*Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
*Funcţia sau postul ocupat 
*Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
 

 

Prodecan, Facultate Litere, istorie şi Teologie 
Coodrdonare activități academic și relația cu studenții 
1997 - prezent 
 
1997 prezent 
 
British Council Romania, C.Dorobanţilor 14, Bucureşti  
Testare şi evaluare, formare 
Examinator examene Cambridge ESOL, formator 
Examinator probă orală examene Cambridge ESOL,  
formator profesori în testare și evaluare pentru examenele de limba engleză Cambridge ESOL 

 
 
Sept. 1991-februarie 1996 

Lic. Teoretic “W. Shakespeare”, Timişoara, Str. 
.L.Caragiale, no.6 

Educație 
Profesoară 
Predare limba engleză şi limba română 

 
 
1985-1991 

 
 
Şcoala Generală Orţişoara, Jud. Timiş 
educaţie 
Profesoară 
Predare limba engleză şi limba română 

 

 
STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

 
*Perioada   

 
1974-1979 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Liceul de Filologie-Istorie din Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Filologie, stenografie şi secretariat 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 

 
Bacalaureat 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Foarte bun 

                   
                  *Perioada   

 
1979-1983 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Universitatea din Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Filologie, specialitatea limba şi literatura engleză – limba şi 
literatura română 

*Tipul calificării/diploma obţinută Licenţă în filologie 
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*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Foarte bun 

 
*Perioada   

Septembrie 1992 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

British Council şi International House 

*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Curs de metodica predării limbii engleze 

*Tipul calificării/diploma obţinută Perfecţionare 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Foarte bună 

   *Perioada   Oct.-Nov. 1993 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

The Institute for Applied Language Studies, University of 
Edinburgh, Marea Britanie 

*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Metodica predării limbii engleze 
*Tipul calificării/diploma obţinută Profesor formator 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Excelent 

 
  

*Perioada   

 
 
Ian. 1997-iunie 2004 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Lancaster University, Marea Britanie 

*Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Şcoala doctorală, lingvistică  
 

*Tipul calificării/diploma obţinută Doctor în lingvistică 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Excelent, între primele cinci universităţi în Marea Britanie în 
ultimii şi între primele 10 din lume, pe domeniu de studiu 
(QS University Ranking) în ultimii 15 ani  

  
  

 
Limba maternă 

 
română 

 

Limbi străine cunoscute 
 

*abilitatea de a citi 
*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 

  
Engleză, nivel profesionist, (C2 Cadrul European Comun 
de Referință) 
Franceză, nivel intermediar (B1 Cadrul European Comun 
de Referinţă) 
Italiană, nivel pre-intermediar (A2 Cadrul European Comun 
de Referinţă) 
Sârbă, germana, nivel incepator, (A1 Cadrul European 
Comun de Referinţă) 

 
Aptitudini şi competenţe  
sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupaţi 
o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o 
activitate în care munca de echipă este esenţială (de exemplu 
cultură, sport etc.). 

 
-abilităţi excelente de comunicare, prin natura profesiei şi a 
calificărilor  

Aptitudini şi competenţe  
organizatorice 
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor persoane, 
proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă, în acţiuni voluntare 

- abilităţi excelente de prezentare, prin natura profesiei, 
management și administrație 
- abilităţi de organizare evenimente 
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(de exemplu în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

Aptitudini şi competenţe  
tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, 

maşini etc.) 

 - abilităţi utilizare PC: Word, Excel, Power Point, SPSS for 
Windows, navigare pe internet 

Permis de conducere  nu 

Alte aptitudini şi  
competenţe 
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

- abilităţi facilitare workshop-uri, dezbateri si focus-grup 

- abilităţi excelente de traducere din şi în limba engleză – 
limba română 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Membră în Asociaţii profesionale: 
RSEAS (The Romanian Society for English and American 
Studies) 
ESSE (European Society for the Study of English) 
TETA (Timişoara English Teachers’ Association) 
RATE (Romanian English Teachers’ Association) 
 

  
  

 

 


