Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
E-mail(uri)

Locul de muncă
Domeniul ocupaţional
Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

CUȚITARU Natalia
nata.cu@ mail.ru

cat.delimrom.yandex.ru

Universitatea de Stat din Comrat, str.Galațan-17, MD-3805.
doctor în filologie, conferențiar universitar, Catedra de filologie română și slavistică
2015 – prezent
conferențiar universitar, Catedra de filologie română și slavă, Facultatea Cultură Națională, USC
Activitate didactică : Ciclul I licență: Teoria literară, Literatura română contemporană. Introducere
în lingvistică, Tehnici de comunicare, Stilistica, Istoria limbii. Ciclul II master: Sociolingvistica,
Istoria lingvisticii, Comunicare interculturală, Concepte moderne în teoria literară.
Activitate de cercetare. Coordonator ştiinţific a numeroase teze de licenţă și disertații masterale.
Universitatea de Stat din Comrat,str.Galațan-17, MD-3805

Numele și adresa angajatorului
Experiența profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Experiența profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

2013-2015; 2018-2019
Șef catedră filologie romănă. Facultatea Cultură Națională. USC
Organizarea procesului de învățământ prin programe de studii la ciclurile I licenţă, II master,
formare continuă
Coordonarea procesului de elaborare a programelor/planurilor de învăţământ, curricula pe
discipline
Monitorizarea procesului de asigurare a calității și dezvoltare curriculară la catedră
Coordonarea, elaborarea rapoartelor de evaluare, autoevaluare
Organizarea activităților didactice, metodice și științifice
Universitatea de Stat din Comrat, str. Galatan 17, MD-3805.

2007- 2012
Lector superior universitar- titular. Catedra de filologie română, USC
Activităţi susţinute: cursuri şi seminare la disciplinele: Introducere în teoria literaturii, Limba
română
contemporană (Stilistica), Curs practic de limbă română, Cultura comunicării,
Istoria limbii.

Numele şi adresa angajatorului

Coordonarea tezelor de an şi a tezelor de licență.
Coordonarea practicii pedagogice.
Universitatea de Stat din Comrat, str. Galatan 17, MD-3805.

Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat

1998 – 2007
Lector universitar- titular

Activități și responsabilități
principale
Numele și adresa angajatorului

Predare - seminare și cursuri practice de limba română.
Implicare în organizarea unor evenimente cu caracter științific pentru studenți.
Realizarea activităților metodice și științifice în domeniul de activitate.
Universitatea de Stat din Comrat, str. Galatan 17, MD-3805.

Educaţie şi formare
Formare profesională
Nivelul în clasificare naţională sau Studii doctorale
internaţională
Perioada
2011 – 2014
Calificarea / diploma obţinută
Doctor în filologie . Tema tezei: Liviu Damian între tradiție și modernitate
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Educaţie şi formare profesională
inițială
Nivelul în clasificare naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de
formare
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Limba rusă
Limba franceză

AȘM, Institutul de Filologie

Formare inițială
Studii superioare
1976 -1980
Specialitatea de Biblioteconomie și bibliografie
Universitatea de Stat din Moldova,
Facultatea de Biblioteconomie și Bibliografie

Limba româna
Limba rusă, limba franceză
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă
C2
C2
C2
C2
B2
C1
C1
B2
B2
B1
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competențe și abilități sociale

capacitatea de adaptare la nou, inclusiv în medii multiculturale.
seriozitate şi rigoare în activităţile în care mă implic.
abilităţi de comunicare / colaborare în echipă.

Competențe organizatorice

rigoare şi spirit metodic.

Competenţe de comunicare

competențe de comunicare orală (desfășurarea de activități de predare, prezentarea de lucrări
științifice, activități de tutoriat și îndrumare etc.).
competențe de comunicare în scris (realizarea de cursuri, lucrări practice, alte materiale
didactice, publicarea de articole de specialitate, desfășurarea de activități de predare și evaluare
specifice învățământului la distanță etc.).

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

competențe de utilizare a Microsoft Office (Word, Power Point etc.), Microsoft Project etc.

Informații suplimentare
Participare la sesiuni, conferinţe ştiinţifice;
Participări la work shop-uri în cadrul unor simpozioane, conferințe internaționale;
Organizare de programe de studii de licenţă şi masterale;
Elaborare de programe, curricula de formare continuă;
Membră a comisiilor de examinări;
Membră a comisiilor de redacție;
Membră al comisiilor de concurs.
Lucrări știinţifice publicate:

Limba română pentru alolingvi. Auxiliar didactic pentru facultăţile filologice, Chişinău, Cartier educaţional,
2006. ISBN- 978-9975-79-390-2 .
Alchimia verbului. Studiu monografic. Chişinău: Gunivas, 2013.
Educație interculturală: Curriculum universitar pentru viitorii pedagogi, CE
ProDidactica,Chișinău, 2020, ISBN 978-9975-3355-2-2.
Educație interculturală:Ghid universitar pentru viitorii pedagogi, CE ProDidacti ca,
Chișinău, 2020, ISBN 978-9975- 3356- 3-3.
Intercultural Education: University Curriculum for future teachers., PRO DIDACTICA
Educational Center, Chișinău, 2020. ISBN 978-9975-3259-9-8.
Methodological guide and course support for future teachers / Intercultural Education:PRO
DIDACTICA Educational Center , Chișinău, 2020. ISBN 978-9975-3259-9-6.
Articole ştiinţifice publicate
Cuțitaru Natalia, Fenomenul interculturalității în valorificarea diversității cultural-lingvistice,
identitare, Conferinţa internaţională ştiinţifico- practică «Ştiinţă, Cultură, Educaţie», Comrat, 2021,
p.98105,-ISBN
978-9975-3496-3-5
Cuțitaru N, Conferința online de bilanț a proiectului Promovarea şi dezvoltarea educației intercultural
în formarea inițială a cadrelor didactice, cod 513007, 22 decembrie 2020, 8 ore, Certificat Nr. 19417.
Cuțitaru N, Dialogul intercultural și provocările identității (Intercultural Dialogue and Identity
Challenges), Chișinău, DidacticaPro, Nr. 2-3 (120-121), 2020.- ISSN 1810-6455, p.35- 39.
Cuțitaru N., Minoritatea găgăuză: multiculturalism și diversitate lingvistică «Ştiinţă, Cultură,
Educaţie», Conferința științifico-practică internațională, Comrat, 2020,– ISBN 978-9975-83-092-8.p.
445-452.
Cuţitaru N., Creaţia lirică şi instrumentarul necesar în decodificarea sensurilor ,«Ştiinţă, Cultură,
Educaţie», Conferința științifico-practică internațională , Comrat,– ISBN 978-9975-3246-4-9. 411- 417
Cuţitaru N, Literatura medievală în cultura şi civilizaţia românească, ′′Функционирование
славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ′′, научнопрактическая
конференция
(Comrat,
2018),
ISBN
978-9975-83-075-1.
Cuţitaru N, Poezia - factorul inestimabil al viabilităţii unei culturi, ′′Функционирование славянских
и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ′′, научно-практическая
конференция
(Comrat,
2018),
ISBN
978-9975-83-075-1.
Cuțitaru N, Liviu Damian- precursor al modernităţii în lirica postbelică din Basarabia,
′′Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации
РМ′′, научно-практическая конференция (Comrat,2018), - ISBN 978-9975-83-075-1.
Cuţitaru N, Starea de ardere lăuntrică în poezia damianiană, ′′Функционирование славянских и
других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ′′, научно-практическая
конференция
(Comrat,2018),
ISBN
978-9975-83-075-1.
Cuţitaru N., Tensiunile de conştiinţă şi nivelul fonic al versului damianian ′′Функционирование
славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ′′, научнопрактическая
конференция
(Comrat,2018),
ISBN
978-9975-83-075-1.
Cuțitaru Natalia, Ipostaza didactică a ofertei delectură si (re)investirea operei literare cu sensuri,

Научно-образовательное пространство: реалии и перспективы повышения качества
образования", национальная научно-практическая конференция с международным участием
(Комрат,
2018).ISBN
978-9975-83-068-3.
Cuţitaru Natalia, Murzacoi Vasilisa, Arhitectura conceptuală a sistemului literar-filozofic blagian,
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Ştiinţă, Cultură, Educaţie», Comrat, 2017, V. II, p.55- 57,
-ISBN
978-9975-83-011-9.
Cuțitaru N., Balova V., Eugeniu Coşeriu- ambassador al spiritualităţii româneşti în lingvistica
mondială, Международная научно-практическая конференция студентов "Ştiinţă, Educaţie,
Cultură",
Centrul
„Progres”,
Comrat,
2017,
ISBN
978-9975-83-039-3.
Cuțitaru Natalia, Literatura -interfaţă a autoreprezentarilor identitare, Conferinţa internaţională
ştiinţifico-practică «Ştiinţă, Cultură, Educaţie», Comrat, 2017, p. 57-60– ISBN 978-9975-83-041-6.
Cuţitaru Natalia, Murzacoi V., Cosmopeea poetică blagiană, Conferinţa ştiinţifico-practică
internaţională
,
2017,
Комрат.–
ISBN
978-9975-83-040-9.
Cuțitaru Natalia, Subversiunea-dominanta ethosului exilatului, Conferinţa internaţională ştiinţificopractică «Ştiinţă, Cultură, Educaţie», Comrat, 2016, V.3, ISBN 978-9975-83-013-3.
Cuţitaru Natalia, Literatura - interfaţă a autoreprezentărilor identitare, Conferinţa internaţională
ştiinţifico-practică «Ştiinţă, Cultură, Educaţie», Comrat, 2016,V. II, ISBN 978-9975-83-011-9
Cuțitaru Natalia, Axioma gândirii poetice damianiene, «Ştiinţă, Cultură, Educaţie»,Conferința
științifico-practică internațională , Comrat, 2015, V.II, – p.26-30 , ISBN 978-9975-83-003-4.
Cuțitaru Natalia, Résistance et communion à Liviu Damian, «Ştiinţă, Cultură, Educaţie»,Conferința
științifico-practică internațională , Comrat, 2015, V.II, p. 30- 36 , ISBN 978-9975-83-003-4.

