CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume/Prenume:
E-mail:
Cetăţenia:
Data şi locul naşterii:

KOVÁCS GABRIELLA
kovagabi@yahoo.com
română, maghiară
1973.02.23. Tîrgu Mureş

Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra): lector universitar Universitatea SAPIENTIA, Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste Tîrgu Mureş,
Catedra de Lingvistică Aplicată
Educaţie şi formare. Diplome obținute
 2013 - diploma de doctorat – Universitatea de Arte, Tîrgu Mureș
 1997 - diploma de masterat - Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere,
specializarea: Studii Americane
 1996 – diploma de licență - Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere,
specializarea: limba şi literatura engleză şi maghiară
 1991 – diploma de bacalaureat - Liceul Teoretic ”Unirea”, specializarea:
biologie-chimie
 1997, 1998, 2001 - Outward Bound International (cursuri organizate de către
organizațiile Outward Bound din Germania și Australia) – diplome de
calificare ca instructor Outward Bound
 2009 - Centrul de Instruire Tabula – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului – curs de manager de proiect - diplomă de manager de proiect
 1997-prezent - cursuri de dezvoltare profesională (cursuri de metodologia
predării limbilor străine, curs de traductologie, workshop cu tema pregătirii
studenților pentru examen CAE, curs de examinator ECL etc.)
Experienţa profesională
 2015- prezent - lector universitar la Universitatea Sapientia, Facultatea de
Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Tîrgu Mureş
 2003-2015 – asistent universitar la Universitatea Sapientia, Facultatea de
Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Tîrgu Mureş
 1997-2003 – profesor de liceu titular la Grupul Şcolar Economic de Servicii
Turistice şi Hoteliere, Tîrgu Mureș
 1998-2000 – profesor de liceu la Şcoala Postlicealã Didactica Nova, Tîrgu Mureș
 1995-2003 - program coordonator și instructor la Organizaţia Pentru Tineret
Outward Bound Romania, Tîrgu Mureș
 traducător autorizat pentru limbile engleză, română şi maghiară (Autorizația
nr. 5862)
Alte funcţii deţinute (nedidactice)
-

septembrie 2012 – iunie 2013 – responsabil interimar la nivelul Facultăţii al
Centrului LinguaSap, Universitatea Sapientia
septembrie 2014 - 2016: responsabil interimar la nivelul Facultăţii al Centrului
LinguaSap, Universitatea Sapientia

-

-

16 decembrie 2012 – în prezent: examinator internaţional ECL (European
Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) pentru limbile
engleză și maghiară
septembrie 2018 - prezent: directorul Centrului LinguaSap, Universitatea
Sapientia

Limbi străine cunoscute




engleză, nivel avansat vorbit/scris
franceză, nivel începător vorbit/scris
germană, nivel începător vorbit/scris

Activitatea didactică (cursuri, seminarii, lucrări practice conduse):
-

cursuri:
o Cultură și Civilizație Britanică
o Limbaje Speciale –engleză IV
o Didactica limbilor străine

-

seminarii:
o limba engleză,
o curs practic limba engleză III
o practica portofolii de traducere şi glosare I, II
o practica pedagogica
o limbaje speciale
o teoria și practica traducerii
o didactica limbilor străine

Activitatea de cercetare
Domeniul de cercetare: limbaje de specialitate, pedagogia predării limbilor
străine, teatru și dramă aplicate
Contracte de cercetare:
- 2012 - Monitorizarea calității limbii maghiare folosite în audiovizual
(cercetare în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Consiliului
Naţional al Audiovizualului), director cercetare: Dr. Pletl Rita
- 2012 - 2013 – Numele de plante – abordare lingvistică, director cercetare:
Nagy Imola Katalin
- 2017 – prezent - Evaluarea capacității de rezolvare a problemelor complexe
pe diferite arii curriculare (înțelegerea textului, compunerea textului, gândire
matematică/computețională), director cercetare: Dr. Pletl Rita

Data,
10.10.2018

Semnătura,

