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01/02/2010 – prezent
Documentarist
Documentare, secretariat
Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca;
Facultatea de Litere, Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană
Activități de documentare și secretariat
01/06/2012 - 30/07/2012
Formator
Implementarea programelor P1-P6 dezvoltate în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909,
programe axate pe profesionalizarea procesului de predare/învățare a RLNM la ciclul primar (P1),
gimnazial (P2) și liceal (P3) și pe standardizarea procesului de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4),
gimnazial (P5) și liceal (P6);
Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca;
Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909
Predarea/evaluarea limbii române ca limbă nematernă
02/12/2011 - 30/04/2012
Formator
Implementarea programelor P1-P6 dezvoltate în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909
Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca;
Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909
Predarea/evaluarea limbii române ca limbă nematernă
01/03/2011 - 31/07/2011 și 15/09/2011 - 31/10/2011
Expert TS
Elaborarea suportului de curs pentru un program de perfecționare destinat profesorilor din
învățământul primar care predau limba română minorităților naționale (P1)
Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca;
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Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63909
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare/predare/evaluare în vederea dezvoltării resurselor umane

Educaţie şi formare
Perioada

01/10/ 2013→ prezent

Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Doctorand cu frecvență, în domeniul Filologie, cu tema: Inventarul lexical al limbii române ca limbă
străină. O posibilă clasificare pe niveluri de competență lingvistică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Babeș-Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere, Catedra
de limba română și lingvistică generală

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 6

22/10/2011 - 30/10/2011
Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru competențe de Comunicare în limba
oficială

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Strategii de dezvoltare a competenței comunicative în munca cu adulții

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Learn & Vision. S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 6

27/11/2010 - 30/01/2011
Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația de formator

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Evaluarea participanților; Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; Marketingul formării;
Proiectarea, organizarea, evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor/stagiilor de formare;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Learn & Vision. S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 6

22/10/2010 - 24/10/2010
Certificat de absolvire a programului de inițiere pentru ocupația de formator

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Proiectarea și pregătirea formării, realizarea activităților de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

S.C. Learn & Vision. S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
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ISCED 6

2009 - 2011
Diplomă de masterat
Discipline teoretice: Curente și orientări moderne în lingvistica romanică a secolului al XX-lea, Geneza
limbilor romanice, Tendințe actuale în limbile romanice, Individualitatea limbii române între celelalte
limbi romanice, Probleme controversate de gramatică a limbii române, Limba română ca limbă străină
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Discipline aplicate: atelier pentru elaborarea unui caiet de exerciții pentru limba română ca limbă
străină (Româna ca Limbă străină. Caiete didactice. A1+, coord.: Elena Platon)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca;Facultatea de Litere, Catedra de limba română și lingvistică
generală;Masterat: Limba română în context romanic
ISCED 6

2009 – 2011
Certificat de absolvire al Departamentului pentru pregătirea cadrelor didactice - Programul de studii
psihopedagogice, Nivelul II

Disciplinele principale studiate/ Discipline teoretice: Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Didactica domeniului și
competenţele profesionale dobândite dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar) etc.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
ISCED 6

2006 – 2009
Diploma de licență (Limbă şi literatură română – Limbă şi literatură engleză)

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Discipline teoretice: Limbă română contemporană, Istoria limbii române, Lingvistică, Istoria literaturii
române, Teoria literaturii, Literatură engleză, Limbă engleză etc.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca – Facultatea de Litere

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 5

2006 – 2009
Certificat de absolvire al Departamentului pentru pregătirea cadrelor didactice - Programul de studii
psihopedagogice, Nivelul I

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Discipline teoretice: Psihologia educației, Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia
evaluării, Didactica limbii și literaturii române, Didactica limbii și literaturii engleze etc.
Stagii de practică: Practică pedagogică (Limba și literatura română), Colegiul Național „George
Coșbuc”, Cluj-Napoca; Practică pedagogică (Limba și literatura engleză), Școala „Liviu Rebreanu”,
Cluj-Napoca

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 5

2002 - 2006
Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Specializarea matematică-informatică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 3

Aptitudini şi competenţe personale
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Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)
Engleză
Spaniolă

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B2
B2
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

B2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B1
A1
experimentat
independent
independent
independent

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă; capacitate de adaptare la medii multiculturale; capacitatea de a accepta opiniile
celorlalți; adaptabilitate la schimbări;

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Respectarea termenelor fixe, respectarea liniilor directoare trasate de superiori, aport de idei și soluții
în vederea rezolvării situațiilor dificile.
În calitate de documentarist al Institutului Limbii Române ca Limbă Europeană am participat la
organizarea:
• cursurilor de vară ale UBB (în anii 2010 și 2011);
• școlii de vară Romania and Central Europe (în anul 2013);
• modulelor de perfecționare în predarea românei ca limbă străină (anii 2010-2013);
• conferințelor internaționale (Limbă, discurs, cultură, în anul 2010, și Noi perspective în
predarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă, în anul 2012.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competente si aptitudini artistice
Informaţii suplimentare

MS Word, Power Point, Excel, Aplicații Internet

Creativitate, gândire critică;
- 2009-2011 - am urmat și absolvit modulul Româna ca limbă străină din cadrul Masteratului Limba
română în context romanic. În cadrul acestui modul am participat la elaborarea unui caiet de exerciții
pentru limba română ca limbă străină (Româna ca Limbă străină. Caiete didactice. A1+, coord.: Elena
Platon);
- 2011 – am elaborat și susținut disertația de masterat în domeniul românei ca limbă străină – Strategii
utilizate în procesul de predare a lexicului RLS;
- 2012 – am făcut parte din echipa formată la Departamentul de limbă, cultură și civilizație
românească care a avut ca scop plasarea, intuitivă, pe baza experienței, a elementelor lexicale la
nivelurile corespunzătoare CECR;
- 2012 - am elaborat materiale didactice în conformitate cu syllabusul cursurilui de Identitate culturală
românească (Identitate culturală românească. Suport de curs pentru studenții străini de nivel avansat.
Cluj-Napoca. (coordonator Elena Platon));
- 2012 – am luat parte la editarea volumului conferinței internaționale Noi perspective în abordarea
românei ca limbă străină/ca limbă nematernă;
- 2013 – am fost membru în echipa de elaborare a manualelor pentru copii: Alfabetul lui Orro. Clasa I
și Alfabetul lui Hipodor. Clasa a II-a;
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- 2013, 2014 - am predat, ca voluntar, limba română în cadrul cursurilor practice pentru studenții
străini de la Facultatea de Litere;
- octombrie 2013 – am participat la atelierul Evaluarea producțiilor orale și scrise în cadrul
examenelor de limba română ca limbă străină, organizat de Departamentul de limbă, cultură și
civilizație românească de la Universitatea Babeș-Bolyai.
Participări la conferințe:
- Alinierea procesului de predare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă la standardele
europene, 25-26 martie 2011, Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca;
- Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca limbă nematernă, 21-22 septembrie 2012,
Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca
Participări la concursuri și sesiuni ştiinţifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor:
- Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (UBB), 2010, Secţiunea Limba
română, cu lucrarea Cuvintele latineşti din fondul principal lexical al limbii române şi echivalentele lor
din celelalte limbi romanice - premiul III;
- Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (UBB), 2009, Secţiunea Limba
română, cu lucrarea Numele părţilor corpului omenesc în limbile romanice - premiul II;
- Concursul Naţional de Limbi Clasice, Bacău, 2003 – Mențiune.
Publicații
a. articole/studii
Arieșan Antonela, Observații asupra tehnicilor și metodelor de predare a românei ca limbă nematernă
(RLNM) la ciclul primar, în volumul Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca
limbă nematernă, Elena Platon, Antonela Arieşan (eds.), Cluj Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
2012. – sub tipar
Platon Elena, Arieşan Antonela (eds.), Noi perspective în abordarea românei ca limbă străină/ca
limbă nematernă, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012. – sub tipar
Suciu Antonela-Carmen, Analiza și exploatarea instrumentelor și a materialelor didactice existente Clasa I, în Procesul de predare-învățare a RLNM la ciclul primar (P1), Coordonatori: Elena Platon, DianaViorela Burlacu, Ioana Sonea, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, pp. 101-120.
Suciu Antonela-Carmen, Mijloace de achiziție a vocabularului la grupa de vârstă 6-11 ani, în volumul
Româna ca limbă nematernă (RLNM). Actele Conferinței de lansare a proiectului „Perfecționarea
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau limba română minorităților naționale”,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, pp. 216-224.
Suciu Antonela-Carmen, Propunerea unei unități de învățare pentru clasa I, în Procesul de predareînvățare a RLNM la ciclul primar (P1), Coordonatori: Elena Platon, Diana-Viorela Burlacu, Ioana Sonea,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, pp. 193-201.
Suciu Antonela-Carmen, Strategii de predare a competenței lingvistice (lexic, fonologie, morfologie și
sintaxă) – Gramatică și vocabular, în Procesul de predare-învățare a RLNM la ciclul primar (P1),
Coordonatori: Elena Platon, Diana-Viorela Burlacu, Ioana Sonea, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de
Știință, 2011, pp. 81-98.
b. manuale/auxiliare didactice:
Platon Elena (coord.), Româna ca limbă străină (RLS). Caiete didactice. A1+, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2012.
c. recenzii:
Suciu Antonela-Carmen, Camuflarea identităţii, în ,,Steaua”, anul LXI, nr. 6 (740), iunie 2010, p. 59.
Suciu Antonela-Carmen, Revista de Filología Románica, în „Caietele Echinox”, vol. 19/2010.
Suciu Antonela-Carmen, Tutungeria în ,,Steaua”, anul LXI, nr. 10-11 (744-745), octombrie – noiembrie
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2010, pp. 94-100.
Suciu Antonela-Carmen, Să citiţi bine!, în „Steaua”, anul LXI, nr. 10-11 (744-745), octombrie – noiembrie
2010, p. 100.
Suciu Antonela-Carmen, Haiku-uri care par aievea, în ,,Steaua”, anul LXI, nr. 12 (746), decembrie 2010,
p. 29.
d. altele:
Moldovan Victoria (coord.), Bibliografia românei ca limbă străină/Bibliografia RLS. Ediția a doua (revăzută
și completată de Antonela-Carmen Suciu), Cluj-Napoca, Editura Efes, 2012.
Anne Sexton, Poezii, (traducere în limba română de Antonela Suciu şi Marius Conkan) în ,,Steaua”, nr. 12/2010, pp. 42-43.
e. cursuri multiplicate
Identitate culturală românească. Suport de curs pentru studenții străini de nivel avansat.Cluj-Napoca.
(coordonator Elena Platon)

Data,
14. 01. 2014
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Semnătura,
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