Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Hriban Mihaela
Adresă(e) Nr. 8, Spiru Haret, 600114, Bacău, România
Telefon(oane) +04 0234 588884
Fax(uri) +04 0234 588884
E-mail(uri) hriban.mihaela@ub.ro
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii 23.04.1977
Sex feminin
Locul de muncă vizat/ Învăţământ universitar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

2012 – până în prezent
Lector universitar doctor
Această funcţie are în vedere desfăşurarea activităţilor de curs, respectiv,
seminar, în domeniul reprezentativ al specialităţii predate: limba română.
Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere,
Departamentul: Limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării
Învăţământ universitar
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Perioada 2002-2012
Funcţia sau postul ocupat Preparator/asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi Aceste funcţii au vizat susţinerea activităţii de seminar la disciplinele:
principale Literatura română, Literatura română pentru copii, Limba română
contemporană (fonetică şi fonologie), Limba română contemporană
(morfologie şi sintaxă), Limba română contemporană (lexicologie), Lingvistică
generală. La nivelul departamentului am ocupat şi funcţia de responsabil cu
managementul calităţii şi, de asemenea, funcţia de responsabil cu protecţia şi
Numele şi adresa cu securitatea membrilor Catedrei de limba şi literatura română (2009 - februarie
angajatorului 2012);
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Perioada
Funcţia sau postul ocupat Învăţământ universitar
Activităţi şi responsabilităţi
principale 1 septembrie 2002– 1 octombrie 2002
Numele şi adresa profesor titular de limbă şi literatură română
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Această funcţie a presupus derularea de activităţi didactice şi de management
de activitate şcolar.
Grupul Şcolar de Arte şi Meserii, Oneşti
Educaţie şi formare Învăţământ preuniversitar

Perioada 1 noiembrie 2003 – 28 iunie 2008. Doctoratul în cadrul Facultăţii de Litere a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, cu lucrarea Influenţa limbii
engleze asupra românei literare. Studiu sincronic şi investigaţie diacronică
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de doctor în filologie, disticţia „magna cum laude”
Disciplinele principale Lexicologie, lexicografie, studiu comparativ interlingvistic româno-englez;
studiate competenţe etimologie
profesionale dobândite Competenţe de cercetare
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
învăţământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Universitate de cercetare avansată şi educaţie
naţională sau internaţională
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Perioada 1 octombrie 2002 – 25 iunie 2004
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master
Disciplinele principale Lingvistică generală şi românească
studiate/competenţe Compentenţe de cercetatare
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
învăţământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţionalăUniversitate de cercetare avansată şi educaţie
Perioada1 octombrie 1998 – 24 iunie 2002
Calificarea/diploma obţinutăDiplomă de licenţă
Disciplinele principaleLimba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
studiate/competenţeCompetenţe de comunicare în limba română şi limba engleză, competenţe
profesionale dobânditepsihopedagogice
Numele şi tipul instituţiei deUniversitatea „Vasile Alecsadri” din Bacău
învăţământ/furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţionalăUniversitate centrată pe educaţie
Perioada1997-1992
Calificarea/diploma obţinutăDiplomă de bacalaureat
Disciplinele principaleDiscipline umaniste şi psihopedagogice
studiate/competenţeCompetenţe psihopedagogice
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului deLiceul Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Limba engleză C Foarte bine
1
Limba franceză B
Bine
2

C Foarte bine
1
B
Bine
2

Vorbire
Participare la Discurs oral
conversaţie
C Foarte bine
1
B
Bine
2

C Foarte bine
1
B
Bine
2

Scriere
Exprimare
scrisă
C Foarte bine
1
B
Bine
1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi Capacitatea de a comunica, de a interrelaționa în diferite regiuni culturale
sociale
Competenţe şi aptitudini Competenţe ce punctează planificarea activităţii didactice şi de cercetare, de
organizatorice organizare a unor manifestări cultural-ştiinţifice; competenţe legate de buna
organizare a activităţilor cu specific didactico-pedagogic
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de Sisteme de operare: Windows 2010, Windows XP
utilizare a calculatorului Prelucrare text: Microsoft Office

Competenţe şi aptitudini muzica, dansul, teatrul, cititul, scrisul
artistice

Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi lingvistice dobândite prin educaţia universitară; abilităţi de coeditor
(reviste de specialitate: „Studii şi cercetări ştiinţifice”), însuşite prin experienţă
profesională; Abilităţi în desfăşurarea unor activităţi cu studenţii [cercuri
studenţeşti (Cercul de stilistică şi poetică literară), practica de specialitateîndrumător de an la specializarea: Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză] ş.a.m.d.

Permis(e) de conducere Permis de conducere – categoria B.
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Informaţii suplimentare I. Persoane de contact, referinţe:
• Conf. univ. dr. MINUȚ ANA MARIA, Catedra de Limbă Română şi
Lingvistică Generală, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
România
• Prof. univ. dr. Vasile SPIRIDON, Departamentul de Limba şi literatura
română şi ştiinţe ale comunicării, Universitatea „Vasile Alecsandri”,
Bacău, România
• Prof. univ. dr. Petru ZUGUN, coordonator al tezei de doctorat,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
II. Membru asociații științifice/profesionale:
• Societatea de Ştiinţe Filologice din România
• AROSS – „Asociaţia Română de Studii Semiotice” din 2005
• Universitaria Philologica din 2006
III. Premii obținute sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor
științifice:
• Distincţia: Magna cum laude – acordată odată cu susţinerea tezei de doctorat
(Influenţa limbii engleze asupra românei literare. Studiu sincronic şi
investigaţie diacronică) pe 28 iunie 2008, la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi.
Comisia de doctorat a fost formată din membrii următori:
1. Preşedinte: Conf. univ. dr. Dan Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi;
2. Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Petru Zugun, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
3. Referent: Prof. univ. dr. Doina Cmeciu, Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău;
4. Referent: Prof. univ. dr. Adrian Poruciuc, Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi;
5. Referent: Prof. univ.dr. Mihai Mircea Zdrenghea, Universitatea
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.
IV. Membru/coordonator centre de cercetare, grupuri de cercetare
• Membru în echipa de cercetare CETAL (Centrul de explorări textuale şi
acţiune prin limbaj) din 2009;
• Membru în cadrul grupului de cercetare: Discurs cultural, coordonator: Conf.
univ. dr. Ecaterina Creţu
• Membru în cadrul Departamentului de Consiliere Profesională (DCP),
director: Conf. univ. dr. Venera Cojocariu (2009-2011);
V. Activitatea editorială
• Membru în colectivul de redacţie al revistei Studii şi cercetări ştiinţifice.
Seria filologie (SCȘ)
VI. Coordonator de lucrări de licenţă, disertație și absolvire
VII. Membru organizator de conferinţe, simpozioane, colocvii
• membru în comitetul de organizare a conferinţei internaţionale AROSS,
Slănic-Moldova, octombrie 2006
• membru în comitetul de organizare a conferinţei internaţionale AROSS,
Slănic-Moldova, octombrie 2008
• membru în comitetul de organizare a conferinţei naţionale cu participare
internaţională „Plurilingvism şi interculturalitate”, Bacău, 26 februarie 2010
• membru în comitetul de organizare a conferinţei naţionale cu participare
internaţională „Plurilingvism şi interculturalitate”, Bacău, 6-7 octombrie
2011

IX. Participarea la stagii de pregătire:
Participarea la cursul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul
superior, organizat la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia în
perioada 1-12 august 2011, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului. Proiectul a fost cofinanţat din Fonduri Sociale
Europene.

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului

Bacău,
20 ianuarie 2022
Lector univ. dr. Hriban Mihaela
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