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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Forgaci (Peter) Roxana 

Adresă(e) Cluj-Napoca, Str. Scorţarilor, Nr. 15, Bl. C2, Sc. II, Et. 2, Ap. 20, Cod poştal 400186, România 

Telefon(oane) Mobil: 0741029328 

  

E-mail(uri) peterroxana@yahoo.fr 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28 noiembrie 1983 
  

Sex Feminin 
  

         Obiectivul vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Obţinerea Titlului de Doctor în Filologie 
Educaţie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 – prezent, profesor de limba şi literatura română / limba şi literatura franceză la Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau” Cluj-Napoca 
2007 -  2008 Profesor de limba şi literatura franceză la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca 
2006 – 2008 Profesor de limba şi literatura română / limba şi literatura franceză la Colegiul Tehnic 
„Edmond Nicolau” Cluj-Napoca 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română / limba şi literatura franceză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinelor: limba şi literatura franceză / limba şi literatura română la clase de liceu 
Profesor consilier (diriginte)  
Secretar al Catedrei de limba română şi limbi moderne 
Membru în Comisia de calitate 
Proiectare didactică  
Activităţi didactice şi extracurriculare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” 
Str. Câmpului Micro 27/II 
Loc. Cluj-Napoca 
Jud. Cluj 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie – învăţământ liceal 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Revista „Tribuna” (1957 – 1989). Studiu monografic 
Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Constantin Cubleşan 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

          Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                             internaţională 
                                                     

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
Facultatea de Istorie şi Filologie 
Studii doctorale 
 

Perioada Iulie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare continuă a personalului didactic 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectarea, organizarea şi evluarea activităţilor didactice în învăţământul secundar 
Curiculum, instruire, evaluare 
Specialitate şi didactica specialităţii 
Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar  
Realizarea de CDŞ ca oportunitate pentru stimularea comunicării în limba română 
ModalităŃi de acordare a feedback-ulu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                     

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca  
 

Perioada 26 – 27 noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

A şasea sesiune de training în autorat ştiinţific 
 
Modulul 1: Conceperea şi realizarea de texte creativ-artistice.  
Modulul 2: Deontologia cercetării şi publicării rezultatelor ştiinţifice.  
Modulul 3: Coordonatele majore ale procedurii de „peer review”.  
Modulul 4: Realizarea de prezentări orale / postere 
Modulul 5: Analiza automată a discursului ştiinţific. Teorie, programe, aplicaţii.  
Modulul 6: Module de training specifice diferitelor domenii. Aplicaţii şi studii de caz.  
 
Dezvoltarea competenţelor în autorat ştiinţific în cadrul proiectului “Doctoratul în şcoli de excelenţă – 
evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                     

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
 
 

Perioada 2008 – 2009  

Calificarea / diploma obţinută Grad definitiv în învăţământ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura franceză 
Perfecţionare profesională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
                                                     

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
 
 
 

Perioada Ianuarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Integrarea tehnologiei moderne în procesul de predare – învăţare – evaluare centrată pe elev 
Utilizarea resurselor on – line 
Construirea unor aplicaţii – produse realizate din perspectiva elevilor 
Strategii didactice specifice cazurilor speciale 
Instrurea diferenţiată: prncipii, factori de diferenţiere, metode de diferenţiere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

           
 
                                                     

SIVECO  
România 

Perioada Octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare profesională în vederea utilizării AeL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

           
 
                                                     

SIVECO  
România 

Perioada Augus 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Evaluator DELF 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare profesională  
Pregătirea / Evaluarea elevilor după Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 
Străine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

           
          Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                             internaţională 
                                                     

  Centre international de formation européenne 
  Univesité européenne d’été 

România 
  Studii de perfecţionare 

I 

Perioada 2006 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat 
Specializare Management Educaţional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Determinarea şi analiza nevoilor de educaţie 
  Analiza şi administrarea resurselor educaţionale 
  Managementul educaţiei în contextul economiei de piaţă 

  Managementul resurselor temporale 
  Managementul  curricular în sistemul creditelor de studii 
  Referinţele de formare şi tehnica referenţializării 
  Proiectarea pedagogică şi planificarea strategică instituţională 
  

  Dizertaţia intitulată: Plan Strategic Instituţional, coordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Florea Voiculescu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

          Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                             internaţională 
                                                     

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
Drept şi Ştiinţe Sociale, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic  
Studii postuniversitare 
II 

Perioada Ianuarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consilerea şi Orientarea elevilor 
Metode de cunoaştere a personalităţii elevilor şi a grupului şcolar 
Modalităţi de acordare a feedback-ului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

                                                               

Casa Corpului Didactic Cluj 
Studii doctorale 
 

Perioada 2002 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă  
Facultatea de Istorie şi Filologie Alba Iulia, în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” 
Specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Introducere în lingvistică  
Teoria literaturii  
Limba română contemporană  
Istoria literaturii române  
Limba franceză contemporană  
Istoria literaturii franceze  
Limba latină  
Literatură comparată  
 
Teza de licenţă intitulată: Dumitru Mircea. Studiu Monogrfic, cooordonator ştiinţific: Prof. Univ. Dr. 
Constantin Cubleşan 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

          Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                             internaţională 
                                                     

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
Facultatea de Istorie şi Filologie 
Studii universitare  
II 
 

Perioada Mai 2005 

Calificarea / diploma obţinută Attestation 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stage de formarmation / module didactique 
Utilisation du document authentique 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

           
 
                                                     

Au Centre de Fornation de l’Inspection Scolaire du département de Cluj 
 

                                                   Perioada Februarie 2004 (primul stagiu) 
Aprilie – Mai 2004 ( al doilea stagiu) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Stage 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Langue, Comunication Et Civilisation Françaises Par Le Théâtre 
1. Une préparation au séjour en France et à des situations de communication authentiques  
2. Une recherche sur « la corporalité dans la communication et les divergences franco-roumaines » 
3. Des activités théâtrales avec création suivant le processus « de l’écriture à la mise en scène » 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

          Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                             internaţională 
                                                     

Université de Nantes, Faculté des Lettres et Sciences Hmaines / U. F. R. Des Langues de France    
 
Studii universitare 
 

Perioada Iulie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Attestation de langue et civilisation françaises 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Les connaissances linguistiques en langue française requis des étudiants étrangers candidats à une 
première inscription dans un établissement d’enseignement supérieur français    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

                                                               

L’ambassadeur de France à Bucarest, Roumanie 
 

Perioada 1998 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil teoretic, franceză bilingv 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

       
 

                            Activitate culturală 
 
 
 
 
 
 
             Aptitudini şi competenţe  
                                      personale  
                                             

Liceul Teoretic „ Mihai Eminescu” Cluj - Napoca 
 
 
 
- Coordonator al Proiectului Internaţional Leonardo da Vinci ( ţări participante: Germania, Slovacia, 

Polonia, Ungaria) perioada 2009 – 2010. 
- Activitate desfăşurată în organizarea şi susţinerea prezentării materialelor educaţionale şi 

participarea la atelieru oferit de Editura DIDIER ( mai 2009). 
- Participare în calitate de profesor organizato al activităţii: „ Incursiune în cultura şi civilizaţia 

Franţei” ( octombrie 2008). 
- Participare la conferinţe internaţionale, simpozioane naţionale şi internaţionale, colocvii, cursuri, 

stagii de documentare. 
- Redactarea şi publicarea unor articole ştiinţifice în reviste naţionale. 

Limba  maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C2 

Utilizator  
experimentat 

C2 
Utilizator  

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

C2 
Utilizator  

experimentat 
C2 

Utilizator  
experimentat 

Limba spaniolă  
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Disciplină, seriozitate, putere de muncă, sociabilitate, corectitudine, conştiinciozitate, colegialitate,  
implicare în munca desfăşurată, flexibilitate, muncă individuală şi în echipă. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun coordonator, iniţiator 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea calculatorului, abilităŃi manuale foarte bune 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Tehnoredactare computerizată (programul Microsoft Word);  
Utilizarea programului AEL în vederea elaborării materialelor educaŃionale.  
Operare în programele Microsoft Office Access, PowerPoint, Publisher, Excel. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Muzica, desenul, fotografia. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Lectura, excursiile. 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din octombrie 2003 
  

 


