CURRICULUM VITAE
DATE PERSONALE
Nume
Adresa
Telefon
E-mail
Nationalitatea
Data şi locul naşterii
Starea civila

TIMOFTE MONICA
Str. Universităţii nr. 13, cod 720229, Suceava
0745281652
monikatmf@yahoo.com
română
6.04.1977, Bacău

STUDII PREUNIVERSITARE
• Perioada: 1991-1995
• Instituţia de învăţământ
• Profilul
• Diploma obţinuţă la absolvire

1991-1995
Liceul teoretic “Vasile Alecsandri”, Bacău
Filologie
Diplomă de bacalaureat

STUDII UNIVERSITARE
• Perioada
• Instituţia de învăţământ
• Specializarea
• Titlul obţinut la absolvire

1998-2002
Facultatea de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi
Română-engleză
Licenţiat în filologie

STUDII POSTUNIVERSITARE
DOCTORAT
Instituţia de învăţământ
coordonatoare
Domeniul de doctorat
Titlul tezei de doctorat
Anul susţinerii tezei
Titlul obţinut la absolvire

Universitatea “Al- I. Cuza”, Iaşi
Filologie
Actualitatea sintaxei româneşti “clasice moderne”
2005
Doctor în filologie

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
• Perioada
2002 - în curs
• Locul de muncă
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
• Domeniul de
Limba română
activitate
• Funcţia
Locţiitor şef catedră
• Principalele
Activităţi şi responsabilităţi:
activităţi şi
- responsabil orar, anii universitari 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007;
responsabilităţi
- membru comisie înscriere facultate, iulie-august 2005, 2006, 2007;
- membru comisie înscriere masterat, iulie-august 2006, 2007;
- membru comisie examen licenţă, iulie 2007;
- membru comisie supraveghere examene titularizare şi definitivat, în perioada iulieaugust 2006, 2007;
- coordonare lucrări licenţă, anul universitar 2006-2007;
- membru comisie concurs pentru ocuparea posturilor didactice, februarie, anul
universitar 2007-2008;
- membru în comitetul de organizare a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului
“Eugen Coşeriu”, ediţia a IX-a (2007), Suceava;
- membru în comitetul de redacţie al Centrului de Cercetare “Analiza discursului”

-

(CADISS), Suceava;
membru în Departamentul de Calitate al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava;
membru în comitetul de redacţie a volumului de Anale ale Universităţii “Ştefan cel
Mare” din Suceava, 2007.

Domenii de competenţă:
- limba română contemporană; istoria limbii române; dialectologie; figure retorice şi stilistice;
comunicare prin mass-media şi publicitate.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
• Perioada
2002 – în curs
• Locul de muncă
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării,
Catedra de Limba şi Literatura Română.
• Gradul didactic
Lector, 2007 – în curs;
Asistent, 2003-2007;
Preparator, 2002-2003.
• Principalele
-cursuri sustinute:
activităţi şi
- curs optional de sintaxa (Sintaxa limbii române vorbite);
responsabilităţi
- curs opţional de sintaxă (Structuri sintactice “deviante” în dinamica cercetării limbii);
- curs opţional de sintaxă (Actualizare în sintaxa românească de tip clasic);
- curs de dialectologie;
- curs optional (Figuri retorice şi stilistice);
- curs masterat (Comunicare prin mass-media şi publicitate).
-seminarii si laboratoare:
- seminarii de sintaxă a limbii române;
- seminarii de dialectologie;
- seminarii de comunicare prin mass-media şi publicitate.
-lucrări îndrumate pentru obţinerea gradului didactic I (si altele):
- coordonare lucrări licenţă, anul universitar 2006-2007;
- misiune de predare-monitorizare în cadrul programului Socrate-Erasmus, acord cu
Universitatea din Insulele Baleare, mai 2007;
- membru în comisia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, februarie 2008.
ACTIVITATEA
ŞTIINŢIFICĂ

PUBLICATII :
Cărţi în edituri cotate CNCSIS
- Actualitatea sintaxei româneşti “clasice moderne”, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2005,
188 p., ISBN 973-7603-19-2.
Membru in comitete stiintifice (reviste, congrese, simpozioane )
membru în comitetul de organizare a Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului
“Eugen Coşeriu”, ediţia a IX-a (2007), Suceava;
- membru în comitetul de redacţie a revistei ANADISS, din cadrul Centrului de Cercetare
“Analiza discursului” (CADISS), Suceava;
- membru în comitetul de redacţie a volumului de Anale ale Universităţii “Ştefan cel Mare”
din Suceava, 2007.
-

PARTICIPĂRI LA

-

Colocviul Internaţional „Ştiinţe ale Educaţiei – dinamică şi perspectivă”, Ediţia a V-a,

CONFERINŢE

NATIONALE SI
INTERNATIONALE

-

REPREZENTATIVE

-

-

-

LIMBI STRĂINE
• Citire
• Scriere
• Conversaţie

Suceava, 6-7 mai 2005: participare cu comunicarea Substitutul sintactic – observaţii (I);
Simpozionului Naţional „Cercetări actuale în domeniul limbilor şi literaturilor moderne,
Ediţia a V-a, Iaşi, 8-9 iunie 2005: susţinerea lucrării Funcţii sintactice moderatoare;
Simpozionului Internaţional Iaşi-Chişinău „Limba şi Literatura Română. Regional –
naţional – universal”, 24-27 noiembrie 2005: susţinerea comunicării Funcţia unităţii
sintactice explicative;
Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Catedrei de Limba Română din Bucureşti, cu tema „Limba
română în sincronie şi în diacronie. Aspecte structurale şi funcţionale”, 8-9 decembrie
2005: participare cu lucrarea Raportul sintactic de incidenţă – caracterizare funcţională;
Colocviul Catedrei de Limba Română a Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti
„Limba română – stadiul actual al cercetării”, Ediţia a VI-a, 29-30.XI.2006: susţinerea
comunicării Dubla exprimare a complementului direct şi a complementului indirect în
limba română;
Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugen Coşeriu” (Suceava – Cernăuţi –
Chişinău), ediţia a IX-a – Suceava (25-28 octombrie 2007), „Evoluţia şi funcţionarea
limbii – perspective normative în noul context european”: participare cu lucrarea Funcţii
ale limbii – funcţii sintactice;

Engleza, franceza, germana
Nivel: foarte bine / bine / satisfăcător
Nivel: foarte bine / bine / satisfăcător
Nivel: foarte bine / bine / satisfăcător

LUCRĂRI
ŞTIINŢIFICE

ARTICOLE REPREZENTATIVE:
- Observaţii în legătură cu raportul sintactic mixt, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava, Secţiunea Filologie, Partea A, Lingvistică, Tomul VIII, 2000-2002, Editura
Universităţii Suceava, 2004, p. 207-218;
- Raporturi sintactice intenţionale, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava,
Secţiunea Filologie, A. Lingvistică, Tomul IX, nr.2, 2003 Editura Universităţii din Suceava,
2003, p. 99-102;
- Apoziţia – funcţie sintactică intermediară (I), în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava, Secţiunea Filologie, A. Lingvistică, Tomul X, nr. 2, 2004, Editura Universităţii
din Suceava, 2004, p. 45-52;
- Semantica incidenţei, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Secţiunea
Filologie, A. Lingvistică, Tomul X, nr. 1, 2004, Editura Universităţii din Suceava, 2004, p.
229-234;
- Funcţii sintactice moderatoare, în „Cercetări actuale în domeniul limbilor şi literaturilor
moderne”, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2005, p. 244-247;
- Funcţia unităţii sintactice explicative, în „Limba şi Literatura Română. Regional – naţional
– universal”, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006, p. 337-341;
- Dubla exprimare a complementului direct şi a complementului indirect în limba română, în
„Limba română – stadiul actual al cercetării”, Bucureşti, (în curs de apariţie);
- „Mulţi ani înainte de căsnicie!” (I), în Monitorul de Suceava, an XI, nr. 123 (3193), 27 mai
2006, p. 14;
- „Mulţi ani înainte de căsnicie!” (II), în Monitorul de Suceava, an XI, nr. 129 (3199), 3 iunie
2006, p. 14;
- A servi masa sau a lua masa?, în Monitorul de Suceava, an XI, nr. 135 (3205), 10 iunie
2006, p. 14;
- „Ca şi corectitudine” nu este corect, în Monitorul de Suceava, an XI, nr. 141 (3211), 17
iunie 2006, p. 14;
- „Asta e, pot ca să greşesc şi eu o dată!”, în Monitorul de Suceava, an XI, nr. 246 (3319),
31 octombrie 2006, p. 14;
- Datorită sau din cauza?, în Monitorul de Suceava, an XI, nr. 267 (3337), 11 noiembrie
2006, p. 14;
- Substitutul sintactic – observaţii (I), în „Ştiinţe ale Educaţiei – Dinamică şi Perspectivă”,
Editura Universităţii din Suceava, (în curs de apariţie);
- Raportul sintactic de incidenţă – caracterizare funcţională, în: „Limba română. Aspecte
sincronice şi diacronice”, Editura Universităţii din Bucureşti, p. 183-187;
- Apoziţia – funcţie sintactică intermediară (II), în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava, Secţiunea Filologie, A. Lingvistică, TomulXII, Nr. 1, 2006, Editura Universităţii
Suceava, 2006 (în curs de apariţie).
- Substitutul sintactic – observaţii (II), în „Ştiinţe ale Educaţiei – Dinamică şi Perspectivă”,
Editura Universităţii din Suceava, (în curs de apariţie);
- Funcţii ale limbii – funcţii sintactice, în vol. Limbaje şi Comunicare, IX, partea I, Editura
Institutul European, Iaşi, 2007, p.290-295.
RECENZII:
- Bîrleanu, Ion-Horia, Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Texte
dialectale, în Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Secţiunea Filologie, A.
Lingvistică, Tomul IX, nr. 1, 2003, Editura Universităţii din Suceava, 2003, p. 201-204;
- Rodica Nagy, Determinare completivă şi determinare circumstanţială în limba română,
Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2002, 240 p., în Analele Universităţii „Ştefan cel
Mare” Suceava, Partea A, Lingvistică, Tomul IX, nr. 2, 2003, Editura Universităţii din
Suceava, 2003, p. 185-187;

-

Ioan Oprea, Rodica Nagy, Istoria limbii române literare. Epoca modernă, Editura
Universităţii Suceava, 2002, 370 p., în LR (în curs de apariţie).

