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Informaţii personale Chiorean Luminiţa
Nume/ Prenume
Adresa
Telefon
E-mail
Naţionalitate

Locul de muncă/
Domeniul ocupaţional

+40-075-6467259
luminita.chiorean@yahoo.com
Română

Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş

Perioada - 2008 – până în prezent: conferenţiar universitar doctor, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş
- 2007-2008: lector universitar doctor, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş
- 1998-2007: lector universitar, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş
- 1989-1998: profesor (grad didactic I), Liceul Pedagogic, Tg. Mureş
- 1984-1989: profesor (definitivare în învăţământ, respectiv grad didactic II), Şc. Gen. Dumbrăvioara/
Ernei, Mureş; Şc. Gen. Band/ Mureş; Şc. Gen. nr.6 Tg Mureş
- 1978-1980: învăţătoare, Şc. Gen. Siliştea nr.1/ Români, Neamţ
Funcţia sau postul ocupat
- Conferenţiar universitar doctor, titular/ domeniul Limbă şi literatură în contextul programelor de studii
filologice de licenţă şi masterat (discipline lingvistice – Limba română contemporană, Stilistica,
Poetica, Semiotica discursului ş.a.)
Activităţi şi responsabilităţi principale - 2011-până în prezent: Director al Departamentului de Filologie, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş
- coordonarea activităţilor de cercetare şi didactice în cadrul Departamentului de Filologie
- 2010-până în prezent: Expert ARACIS acreditat/ C2: Ştiinţe umaniste şi teologice - Limbă şi literatură
- 2010 – până în prezent: membră, Société de Linguistique romane
- 1984- până în prezent: membră, Societatea de Ştiinţe Filologice din România, Filiala Mureş
- 2002- până în prezent: membră, Editorial board, Studia Universitattis Petru Maior. Philologia, revistă
acreditată CNCSIS: B+
- 2011- până în prezent: membră, Editorial board, Journal of Romanian Literary Studies
Numele şi adresa angajatorului

- Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş , Facultatea de Ştiinţe şi litere, Departamentul de
Filologie - Str. Nicolae Iorga, Nr.1, 550088, Târgu-Mureş, România
Educaţie – Învăţământ superior

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada
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Studii universitare şi postuniversitare
-1988-2006: studii doctorale, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
- 1985, 1990, 1994: promovarea examenelor de definitivare în învăţământ, grade didactice II şi I
specializarea Limba şi literatura română
-1980-1984: studii universitare, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
- 1973-1978: studii liceale, Liceul Pedagogic, Piatra-Neamţ
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Calificarea/ Diploma obţinută

Licenţiat în Filologie
Doctor în Filologie

Discipline principale studiate/

Limba şi literatura română, Limba şi literatura franceză, Stilistica, Literatura comparată, Poetica,
Semiotica
Cunoaşterea aprofundată a Limbii şi literaturii române

Competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
al furnizorului de formare Universitatea „Babeş-Bolyai”,Cluj-Napoca

Competenţe lingvistice
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
independent

A1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale

- Capacitatea de adaptare la activitatea în echipă, asumarea responsabilă a rolului social, implicare
şi dinamism în elaborarea şi demararea, derularea proiectelor de cooperare şi formare, capacitatea
de adaptare la medii multiculturale, aptitudini şi competenţe dobândite în cadrul parteneriatelor,
precum şi prin participarea la proiectele de cercetare

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Management personal: capacităţi de analiză, asistare, coordonare, organizare şi planificare a
activităţilor didactice şi ştiinţifice
- Management academic: coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare a membrilor
Departamentului de Filologie
- Membră în colectivul de redacţie al revistei Studia Universitattis Petru Maior. Philologia, revistă
acreditată CNCSIS: B+; recunoscută internaţional: CEEOL
- Membră & referent ştiinţific pe teme de lingvistica textului, comunicare şi relaţii publice, Centrul de
Cercetare în Lingvistică aplicată şi Studii culturale (CCLASC) - UPM, Tg Mureş
- Management administrativ: Coordonator al programelor de studii de licenţă RE, curs
de zi şi RE-IFR
- Managementul proiectelor: director al trei proiecte (local, naţional şi internaţional): abilităţi şi
competenţe în coordonarea echipelor implicate în proiect(IUFM-UPM); membră/ colaboratoare în 3
proiecte şi granturi de cercetare; membră în colectivul de organizare a două conferinţe cu
participare internaţională (IETM, 5 ediţii; CCI, 2 ediţii); abilităţi de organizator şi moderator

- utilizarea aparaturii de birou
Competenţe şi abilităţi tehnice
- utilizarea instrumentarului media în activităţile de predare
Competenţe şi abilităţi de folosire a
computerului

- Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access
- Poştă electronică, reţele, navigare internet

Competenţe şi aptitudini artistice

- publică articole, eseuri, studii în reviste de specialitate din ţară

- 2009: Premiul “Serafim Duicu”/2009, premiu pentru critică literară, decernat de Consiliul pentru

Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional Mureş
- 1996: Premiul “Liviu Rebreanu” pentru poezie şi proză – decernat de revista „Vatra” şi
Consiliul Culturii, Mureş
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Activităţi ştiinţifice şi metodice Competenţe de cercetare :

- membră, Editorial board, Studia Universitattis Petru Maior. Philologia, revistă acreditată CNCSIS: B+
- membră, Editorial board, Journal of Romanian Literary Studies
- membră: Centrul de Cercetare „Modernitate şi postmodernitate în literatura română a sec. XX”director: prof.dr. Iulian Boldea; UPM, Tg Mureş (2003 – până în prezent)
- membră: Centrul de Cercetare „Modernitate şi postmodernitate în literatura română a sec. XX”director: prof.dr. Iulian Boldea; UPM, Tg Mureş (2005 – până în prezent)
- membră: Centrul de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale, director: conf.dr. Smaranda
Ştefanovici; UPM, Tg Mureş (2008 – până în prezent)

Activitatea de cercetare în domeniul literaturii:
- publicaţii – autor şi coautor: 3 volume de critică literară (aplicaţie semiotică, stilistică şi poetică
- participarea la conferinţe de profil (filologie) naţionale şi internaţionale
- publicarea de articole şi studii lingvistice, pragmastilistice, eseuri, în revistele conferinţelor şi în
volume colective (reviste naţionale şi internaţionale, recunoscute CNCSIS; BDI; ISI)
- recenzent (critică literară şi beletristică)

Date: 10.02. 2014
Conferenţiar univ. dr. Luminiţa Chiorean
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