Curriculum vitae

2011

Informaţii personale
Nume/Prenume
Adresa

Dabija Irina
Strada Sfântul Lazăr 29, Bl. A4, Ap.20, 700045, Iaşi, România

Telefon
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

0040-744-635709
irina_dabija@yahoo.com
română
01.07.1973
feminin

Experienţa profesională
2010 - 2011
2009 - 2010
2006 - 2008
2006 - 2007
2005 – 2007
2003 – 2012
2002 – 2008
1996 - 2012
Funcţia sau postul ocupat
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- profesor de limba italiană la S.C. KW Forester S.A.
- profesor de limba italiană pentru predarea limbii italiene în cadrul Proiectului internaţional
Plusvalor
- profesor de limba italiană şi spaniolă la Eurolenguas pentru predarea limbii italiene şi
spaniole adulţilor
- profesor de limba italiană la Di Tech. Ro, filiala Iaşi, în cadrul cursului organizat de firmă
pentru angajaţi
- profesor de limba italiană la CP Service şi XL WORLD pentru pregătirea adulţilor prin
intermediul cursurilor de limbă italiană, nivel elementar (1 lună) mediu (1 lună) avansat (2
săptămâni) pentru a deveni operatori call center
- profesor asociat al catedrei de Economie politică şi relaţii internaţionale din cadrul Facultăţii
de Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, pentru cursurile de
Limba italiană şi Limba spaniolă
- profesor asociat al Catedrei de Literatură Comparată şi Estetică din cadrul Facultăţii de
Litere, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, pentru cursurile de literatură italiană, literatură
spaniolă şi literatură sud-americană din cadrul modulelor Epoci în literaturi romanice
- profesor titular al catedrei de Cultură şi civilizaţie italiană din cadrul Palatului Copiilor Iaşi
- profesor titular de limba italiană la Palatul Copiilor Iaşi
- doctor în litere, cu distincţia CUM LAUDE în cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea
de Litere, Secţia Filologie, Specializarea Literatură Comparată şi Estetică sub îndrumarea dnei prof. dr. Viorica Constantinescu cu tema „ Structuri dramatice şi muzicale al temei Don
Juan: Tirso de Molina, Moliere, Mozart - Da Ponte ”
- profesor îndrumător de practică pedagogică pentru studenţii Facultăţii de Litere, secţia
Italiană din anul 1997
- şeful catedrei de Cultură şi Civilizaţie Străine din cadrul Palatului Copiilor Iaşi, din anul 1997
- colaborator al Catedrei de Literatură Comparată şi Estetică din cadrul Facultăţii de Litere,
Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, pentru cursurile de literatură italiană, literatură spaniolă şi
literatură sud-americană din cadrul modulelor Epoci în literaturi romanice, din anul 2002
- colaborator al catedrei de Economie politică şi relaţii internaţionale din cadrul Facultăţii de
Economie şi Administrarea Afacerilor a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, pentru cursurile de
Limba italiană şi Limba spaniolă din anul 2003
- colaborator al Catedrei de Spaniolă din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea „Al.I.Cuza”
Iaşi, pentru cursurile de literatură spaniolă şi literatură sud-americană, din anul 2007
- profesor de limba italiană şi spaniolă în cadrul societăţilor comerciale: XLWorld, CP Service
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Tech.Ro, filiala Iaşi şi KW Forester, Actadoc S.R.L.
- profesor de limba italiană şi spaniolă
- şef catedră Limbi străine la Palatul Copiilor Iaşi
- profesor îndrumător de practică pedagogică

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Palatul Copiilor Iaşi, B-dul Carol nr. 2, Iasi
Educaţie

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare
Studii postuniversitare:
2008 - 2010
1998 – 2006
Studii universitare:
1992 – 1996
Studii preuniversitare: 1988 – 1992
1980 – 1988

- Master “Analiza şi comentarea spectacolului teatral” din cadrul Univesităţii “George Enescu”
Iaşi, Facultatea de Muzicologie, Compozieţie, Pedagogie Muzicală şi Teatru
- Doctorat în Filologie, cu tema:”Structuri dramatice şi muzicale ale temei Don Juan: Tirso de
Molina/ Mozart/ Da Ponte”, susţinut în ianuarie 2006
- Facultatea de Litere a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, Specializarea Italiană – Spaniolă
- Liceul „Emil Racoviţă” Iaşi – profil chimie fizică
- Şcoala generală nr. 22 Iaşi

Cursuri şi studii de
calificare
2010: 27-30 ianuarie
2009: iulie - septembrie
2008: 10sept. – 10 octombrie
2008: 9-20 septembrie
2007: 12-15 aprilie
2007: 15-17 martie
2006: octombrie-decembrie
2004: 24 aprilie – 2 mai
2003: 17-21 septembrie
2003: 5-13 aprilie
2002: 1 iunie-31 cotombrie
1998: 1 –15 iunie
1997: 25 august- 7 septembrie
1995 : 25 iulie
1994 : 1-31 august

- Curs de perfecționare pentru profesorii de limba italiană, realizat de Universitate din Venezia
- Curs de formare pentru profesorii de limbă italiană în cadrul Proiectului internaţional Plusvalor
- Curs de formator de pedagogie si didactica a predarii adultilor
- Curs intensiv de limbă şi cultură spaniolă, organizat de Pylmon Languages, Barcelona
- „Suntem europeni! – Comunicam mai bine” – curs initiat si organizat de ARDOR Moldova in
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bacau
- curs de perfecţionare pentru profesorii de italiană, realizat de Universitatea pentru Străini din
Perugia
-„Oamenii fac diferenţa. Dezvoltarea competenţelor în managementul resurselor umane”, curs
PHARE organizat de Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea
Afacerilor, Catedra de Management
- curs de perfecţionare organizat de Casa Corpului Didactic Iaşi, „Tehnici teatrale şi rezolvarea
conflictelor”
- curs de perfecţionare organizat de Ministerul Educaţiei „Cetăţenie democratică”
- curs de perfecţionare organizat de Casa Corpului Didactic Iaşi: „Valenţe formative şi terapeutice
ale teatrului pentru copii”
- bursă de cercetare pentru doctorat la Biblioteca Naţională din Roma
- Stagiul „Mijloace multimedia şi predarea limbilor străine” organizat la Universitatea „Al.I.Cuza”
Iaşi, Facultatea de Litere, în cadrul programului european TEMPUS
– curs de perfecţionare organizat de Inspectoratul judeţean la Braşov
- obţinerea ceretificatului DELE (Diploma de español como lengua extranjera), nivel Básico
- curs de studiu al limbii italiene şi de termeni bancari la Universita per stranieri din Perugia
Limba şi literatura italiană
Limba şi literatura spaniolă
Predarea în mod interactiv şi intensiv a limbilor străine
Organizarea activităţilor metodice şi didactice

Domenii principale studiate /
competente dobândite

-

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

- Universitatea ``Al.I.Cuza`` Iaşi
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formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Studii postuniversitare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba materna

Limba româna

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare

Abilităţi de citire

Vorbit
Interacţiune

Scris
Exprimare

Italiana

C2

C2

C2

C2

C2

Spaniola

C2

C2

C2

C2

C2

Engleza

A2

A2

A2

A2

A2

Franceza

A2

A2

A2

A2

A2

(*) Cadrului

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

european de referinţă pentru limbi

- capacitatea de a mă adapta la medii multiculturale, obţinută în urma burselor de studiu în
străinătate
- o bună capacitate de comunicare, obţinută în urma experienţei de predare şi a cursului de
debate
- spirit de echipă
- capacitatea de a-mi asuma responsabilităţi, obţinută şi în urma activităţilor de voluntariat
desfăşurate în cadrul Fundaţiei Sf. Iosif din Iaşi

- capacitatea de organizare a activitaţilor (şef catedră limbi străine)
- capacitatea de organizare a personalului din subordine (şef catedră limbi străine, îndrumator
practică pedagogică)

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Excel)
- o bună cultură generală
- cunoştinţe elementare de pian
- cunoştinţe de teatrologie

Alte competenţe şi aptitudini
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Informatii suplimentare

Publicatii:
- Dialogul vârstelor, co-autor Anca-Doina Ciobotaru, în curs de publicare
- Teorie şi practică în tehnicile de comunicare, co-autor Anca-Doina Ciobotaru, în
- Tehnici alternative în predarea limbilor străine, în curs de publicare în Anale
- Tehnici teatrale în educaţie, co-autor dr.Anca-Doina Ciobotaru, în Dimensiuni ale educaţiei
artistice, vol.VI, 150 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi, Editura Artes, 2011, pp.108-117,
ISBN 978-606-547-034-7
-Tehnici alternative în predarea limbilor străine, co-autor dr. Anca-Doina Ciobotaru, în Language
Culture and Change, Higher Education between Tradition and Innovation, vol. II, Editura Universităţii
„Al.I.Cuza” Iaşi, 2010, pp.75-79, ISBN 978-973-703-605-6
- Il linguaggio della crisi nella stampa, în Language Culture and Change, vol.I, Editura Timpul,
Iaşi, 2009, pp.160-171, ISBN 978-973-612-345-0
- Coordonate estetice în teatrul italian contemporan, lucrare comunicată în cadrul
Simpozionului național de studii și cercetări teatrale, Succes, creativitate și valoare în lumea
teatrului contemporan, 27 noiembrie 2009
- Povestea teatrului spaniol în Secolul de Aur, în Colocvii teatrale, nr.9, Editura ARTES, Iaşi,
2009
- Restructurări ale temei Don Juan în dramaturgia naţională, în Distorsionări în
comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european, Editura Alfa,
Iaşi, 2008
- Perspective în oglindă asupra resurselor informaţionale ale textului dramatic, co-autor dr.
Anca Doina Ciobotaru în Cultural and Linguistic Diversity in a World of Global pluralism, 1st
LSP International Conference, Iaşi, Editura Timpul, Iaşi, 2008, pp.125-138, ISBN 978-973-612335-1
- Un personaj ce străbate culturile lumii, în Colocvii teatrale, nr.8, Editura ARTES, Iaşi, 2008
- Jocul păpuşilor şi lumea cosmopolită a sfârşitului de secol XIX, co-autor conf. dr. Anca Doina
Ciobotaru, în Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare,
etnologice, Editura Alfa, Iaşi, 2007, pp. 719-726; ISBN 978-973-8953-49-9
- Un personaj ce străbate culturile lumii, în Colocvii teatrale, vol. 6, Editura Artes, Iaşi, 2007,
pp.55-61, ISSN 1584-4927
- Masca populara – marca a identitatii culturale, co-autor dr. Anca Doina Ciobotaru, în Identitatea
culturală românească în contextul integrării europene, Editura Alfa, Iaşi, 2006, pp. 619-625, ISBN
978-973-8953-21-5
- Tipuri de comportament. Influenţe şi diferenţe în teatrul de păpuşi românesc, co-autor dr.
Anca Doina Ciobotaru, în Identitatea culturală românească în contextul integrării europene, Editura
Alfa, Iaşi, 2006, pp. 625-635
- Da Pulcinella a Vasilache, co-autor Lector dr. Anca Doina Ciobotaru, în 80 anni di italianistica
presso l’Università “Al.I.Cuza”Iaşi, Atti del Simposio Internazionale di Iaşi (12-13 maggio 2006),
Editura Universităţii “Al.I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2006, “pp.144-154, ISBN 978-973-703-184-6
- Personaje şi simboluri în drama eminesciană, co-autor Lector drd. Anca Doina Ciobotaru, în
Studii eminescologice, vol. 8, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2006, ISSN 1454-9115
- Un text dramatic şi două puncte de vedere, co-autor Lector drd. Anca Doina Ciobotaru, în
Colocvii teatrale, nr.3, Editura ARTES, Iaşi, 2005, pp.93-97, ISBN 973-85188-1-4
- Eminescu sub semnul Thaliei, în Studii eminescologice,Editura Clasium, Cluj-Napoca, 2004,
pp.141-145, ISBN 973-555-413-5
- Textul între lectură şi spectacol, co-autor Anca Doina Ciobotaru, Analele Universităţii „1
Decembrie 1918” Alba-Iulia, mai 2004;
- Don Juan călător în Italia în Colocvii teatrale, vol. 2, Editura Artes, Iaşi, 2004, pp.84-90, ISBN
978-973-85188-1-4
- Don Juan la Tirso de Molina, în Colocvii teatrale, vol. 1, Editura Artes, Iaşi, 2004, pp.49-55,
ISBN 973-85188-1-4
- Bibliografia leopardiana in lingua romena, în Studi leopardiani, Quaderni di filologia e critica
leopardiana, n.8, 1996, Leopardi in lingua greca e romena, Editura Il lavoro Editoriale, Ancona,
1996, Italia, pp.23-33

Anexe
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