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INFORMAŢII PERSONALE Antonia Teodora Pop  
 

  

 Strada Leonardo Da Vinci, 30A, Oradea, 410535, România 

 0359454106     0746854243 

 antoniapancotan@gmail.com 

 

Facebook Messenger Antonia Pop 

Sexul Feminin | Data naşterii 26 03 1983 | Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

POZIŢIA 
 Lector universitar Dr. 

19.02.2011- Prezent  Lector universitar Dr.  

Universitatea Creştină Partium, Strada Primăriei, nr. 36,  Oradea, 410209, România  

Facultatea de Litere şi Arte 

https://www.partium.ro/en 

Susţinere cursuri (Literatură română interbelică, Literatură română contemporană, 

Comparativism literar – Mituri şi literatură, Comparativism literar – Istorie şi literatură, Romanul 
românesc între tradiţie şi modernitate, Literatură feminină, Istoria artei, Literatură universală, 
Teoria literaturii, Limba română contemporană – Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă - 
Stilistică, Dificultăţi gramaticale, Lingvistică, Teoria şi practica traducerii, Metodica predării 
limbii şi literaturii române pentru învătământul primar şi gimnazial, Limba engleză ca limbă 
străină). 

 

Susţinere seminarii şi cursuri practice (Literatură română paşoptistă, Literatură română 

clasică, Literatură română interbelică, Literatură română contemporană, Comparativism literar 
– Mituri şi literatură, Comparativism literar – Istorie şi literatură, Romanul românesc între 
tradiţie şi modernitate, Literatură feminină, Istoria artei, Literatură universală, Teoria literaturii, 
Limba română contemporană – Fonetică, Lexicologie, Morfologie, Sintaxă - Stilistică, Dificultăţi 
gramaticale, Teoria şi practica traducerii, Metodica predării limbii şi literaturii române pentru 
învătământul primar şi gimnazial, Limba engleză ca limbă străină, Exerciţii de creativitate, 
Cursuri practice de comunicare în limba română şi în limba engleză) 

 

 Elaborarea de programe de curs şi seminar 

 Responsabil practică pedagogică la specializarea Română 

 Responsabil pentru achiziţiile de cărţi la specializarea Română 

 Activităţi de popularizare a specializărilor de Engleză şi Română din cadrul 
Universităţii Creştine Partium  

 Co-fondator al Cercului de Cultură şi Civilizaţie Românească  

 Organizare de activităţi în cadrul Cercului de Cultură şi Civilizaţie Românească  

 Participarea la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale, evenimente 
culturale şi ştiinţifice  

 Implicarea în proiecte de cercetare sau parteneriate cu instituţii de acelaşi 
profil. 

 
Tipul sau sectorul de activitate Academic 
 

07.03.2010- 19.02.2011  Lector universitar Drd. 

Universitatea Creştină Partium 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 

https://www.partium.ro/en
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

▪ Principalele mele responsabilităţi au implicat predarea Limbii şi literaturii române. 
Tipul sau sectorul de activitate Academic 
 

01.10.2006- 01.10.2010  Asistent universitar asociat 

Universitatea din Oradea, Strada Universităţii, nr. 1, 410087, Oradea, România 

Facultatea de Istorie-Geografie şi Facultatea de Litere 

https://www.uoradea.ro/Universitatea+din+Oradea 

 

▪ Conducere seminarii de limba engleză (Limba engleyă pentru începători, Engleza pentru afaceri, 
Engleza pentru domeniul I.T., Scrisori de afaceri în limba engleză, Comunicare în limba engleză) 

▪ Conducere de seminarii de literatură română (Literatură română clasică, Literatură interbelică, 
Literatură contemporană) 

Tipul sau sectorul de activitate Academic 
 

03.04.2006- 03.04. 2009  Traducător 

Total Record SRL 

Traducere şi adaptare de filme artistice, filme seriale şi documentare din limba engleză în 
limba română  

Redactarea şi temporizarea sutitrărilor 

Corectură subtitrări 

Tipul sau sectorul de activitate Domeniul privat 

Scrieţi datele (de la - până la)  Diplomă de Doctor în literatură  

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Litere  

▪ Am obţinut titlul de doctor în literatură cu o teză intitulată: I.L. Caragiale – Modalităţi de reprezentare 
ficţională 
 

Scrieţi datele (de la - până la)  Diplomă de masterat  

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Litere   

▪ Absolvent program de masterat: Cultură şi civilizaţie europeană 
 

Scrieţi datele (de la - până la)  Diplomă de licenţă  

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Litere 

 

▪ Am absolvit specializarea dublă, Engleză-Română 
 

Scrieţi datele (de la - până la)  Diplomă de Bacalaureat   

Liceul Teologic Greco-Catolic  

▪ În urma absolvirii liceului, şi susţinerii examenului de bacalaureat, am obţinut diploma de 
Bacalaureat. 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

https://www.uoradea.ro/Universitatea+din+Oradea
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Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1/C2  C1/C2   C1/C2   C1/C2   C1/C2   

 Diploma de licenţiat în Limba şi Literatura Engleză 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de traducător, dar mai ales cea de 
asistent şi lector universitar. De când am intrat în câmpul muncii am lucrat cu oamenii. Ca lector 
universitar am învăţat să vorbesc mereu clar şi pe înţelesul tuturor. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 În timpul studenţiei am fost vicepreşedinte, reprezentând Facultatea de Litere, în cadrul Asociaţiei 
Studenţilor Universităţii din Oradea. 
În prezent organizez diverse activități culturale în cadrul Cercului de cultură și civilizație românească, 
la care participă cadre didactice și studenți. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ competenţe legate de predare de cunoştinţe, dobândite ca asistent şi lector universitar 

▪ competenţe oratorice,  dobândite ca asistent şi lector universitar 

▪ competenţe legate de managementul timpului, dobândite ca asistent şi lector universitar 

▪ folosirea mai multor metode pentru învăţarea şi predare de cunoştinţe noi, competenţe dobândite ca 
asistent şi lector universitar 

▪ competenţe legate de evaluare, dobândite ca asistent şi lector universitar 

▪ competenţe legate de managementul clasei, dobândite ca asistent şi lector universitar 

▪ good translating skills acquired while working as a translator, poetry translation (I have translated 
several poems by different authors) 

▪ competenţe legate de traducere (inclusiv traducere de poezie),  dobândite ca traducător 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 ▪ o bună stăpânire programelor folosite la birou (Microsoft Word, software pentru prezentări) 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf 

Alte competenţe  În anul 2016 am obținut calificarea de “Fotograf”, în urma absolvirii cursului de specializare 

pentru ocupația de fotograf, curs organizat de Asociația Ovi. D. Pop. și acreditat de Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației și 

Cercetării Științifice.  

Permis de conducere  B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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ANEXE   

 

 

Proiecte 

Seminarii 

Afilieri 

Certificări 

În perioada februarie-aprilie 2007 am luat parte la un proiect Leonardo da Vinci „Dobândirea de 

competenţe teoretice şi practice în domeniul cooperării euroregionale pentru tinerii absolvenţi”. 

Coordonatorul acestui proiect a fost Constantin Vasile Ţoca. 

 

Am făcut parte din colectivul grantului câştigat în 2007 de către Facultatea de Litere  a Universităţii din 

Oradea, „Valenţe europene ale literaturii române contemporane”, al cărui director este dl. Prof. univ. dr. 

Ion Simuţ. 

 

Am participat la cursuri de training TELC pentru limba engleză, nivelele A2, B1, B2. Am fost 

trainer TELC între anii 2011-2014. În această calitate, am avut ca responsabilități principale: 

 - Elaborarea structurii pentru cursurile de limba engleză în conformitate cu nevoile 

firmei. Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de limba engleză. Predarea sesiunilor de limba 

engleză pentru adulţi. Conceperea activităţilor din cadrul cursurilor.  

 - Elaborarea testelor de progres prin care să se monitorizeze acumularea de 

cunoştinţe de către participanţi, atingerea obiectivelor şi îmbunătăţirile/ adaptările necesare 

cursului.  

 - Elaborarea de rapoarte de progres cu privire la evoluţia participanţilor la curs şi 

sugestii de îmbunăţăţire a perfomanţelor acestora. 

 - Oferirea de feedback relevant pe parcursul sesiunilor de limba engleză, după 

testele de progres şi de fiecare dată când acesta este solicitat.  

 

Am fost membru într-un Proiect de Creative Writing, bazat pe o colaborare între Universitatea 

Creştină Partium cu Universitatea din Oradea şi Universitatea Emanuel, desfășurat în 

perioada 1.10. 2013 – 1.06. 2014. 

Am fost co-fondator, alături de Conf. Univ. dr Liliana Truţă a Cercului de cultură şi civilizaţie 

românească, care a funcţionat între 01.10.2015-01.10.2018. În cadrul acestui cerc s-au 

desfăşurat diverse activităţi culturale, precum vizionări de filme, ieşiri la teatru, discuţii şi 

dezbateri pe diverse teme, participări la expoziţii etc. 

▪  

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare 

▪ recomandări de la locul de muncă 

▪ publicaţii sau cercetări 


