
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
         Subsemnata DRAGOMIR V. RALUCA NORA, născută în anul 1978, 
luna septembrie, ziua 27, în localitatea Craiova, judeŃul DOLJ, necăsătorită. 
         Între anii 1989-1993 am urmat clasele gimnaziale la Colegiul  
“Elena Cuza” din Craiova iar între anii 1993-1997 am urmat liceul la Colegiul “ 
Carol I”. 
         Între anii 1998-2002 am urmat cursurile FacultăŃii de Litere din cadrul 
UniversităŃii din Craiova, am absolvit specializarea principală română şi 
secundară engleză. 
         Ca studentă a FacultăŃii de Litere am participat la toate activităŃile 
organizate: sesiuni de comunicări, simpozioane, acordări de titluri onorifice, 
alte activităŃi desfăşurate la Casa StudenŃilor din Craiova. 
         În luna octombrie a anului 2002, am devenit preparator de Limba 
Engleză la Departamentul de Limbi Străine Aplicate al UniversităŃii din 
Craiova.  
         În perioada de când funcŃionez ca preparator am susŃinut referate la 
aniversările unor scriitori clasici şi contemporani organizate atât la Biblioteca 
Aman cât şi la Teatrul NaŃional din Craiova. 
         În anul 2005 în urma concursului de titularizare pe post sunt ASISTENT 
de Limba Engleză la Departamentul de Limbi Străine Aplicate al UniversităŃii 
din Craiova. 
         În anul 2007 am absolvit Masterul “Lingvistică romanică” din cadrul 
UniversităŃii din Craiova. 
         În anul 2006 m-am înscris la Şcoala de studii doctorale a UniversităŃii 
din Craiova. 
         În prezent predau la Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport. 
 
 
 
 

Lucrări ştiinŃifice redactate  
 
 
        
         În anul 2003, pe 21 februarie am participat la Sesiunea ŞtiinŃifică a 
Departamentului de Limbi Străine Aplicate “ Limbaj, limbaj specializat şi 
terminologie”, cu lucrarea “ Changes in the Technical Terminology of the 
Romanian and English Language”. 
         În anul 2004, pe 20 februarie, am participat la Sesiunea ŞtiinŃifică a 
Departamentului de Limbi Străine Aplicate “ Limbă, cultură şi civilizaŃie”, cu 
lucrarea “ ObservaŃii cu privire la adaptarea cuvintelor de origine engleză la 
sistemul fonetic şi ortografic al limbii române actuale”. 
         În anul 2005, pe 16 februarie, am participat la Sesiunea ŞtiinŃifică a 
Dpartamentului de Limbi Străine Aplicate “ Limbă, cultură şi civilizaŃie” cu 
lucrarea “ Language of Sports forever changed”. 



          În anul 2006, pe 18 februarie, am participat la Sesiunea ŞtiinŃifică a 
Departamentului de Limbi Străine Aplicate “ Limbă, cultură şi civilizaŃie” cu 
lucrarea “ Language Revolution”. 
          În anul 2007, am participat la Sesiunea ŞtiinŃifică a Departamentului de 
Limbi Străine Aplicate “Limbă, cultură şi civilizaŃie” cu lucrarea “The elements 
of the English borrowing in Romanian”. 
          În anul 2008, am participat la Sesiune ŞtiinŃifică a Departamentului de 
Limbi Străine Aplicate “Limbă, cultură şi civilizaŃie” cu lucrarea “Aspecte ale 
influenŃei limbii engleze în limbajul sportiv”. 
          În anul 2009, am participat la prima ediŃie internaŃională a colocviului 
“Limbă, cultură şi civilizaŃie”, organizat de Departamentul de Limbi Străine 
Aplicate , 3-5 martie, la secŃia de cultură şi civilizaŃie engleză, cu lucrarea “ 
Media and Culture”. 
          Am participat la diversele activităŃi care s-au desfăşurat atât în cadrul 
Departamentului de Limbi Străine Aplicate cât şi la alte FacultăŃi, am asistat la  
acordări de titluri onorifice, la lansări de cărŃi a unor personalităŃi importante 
din cadrul vieŃii publice, am participat la o serie de dezbateri culturale care au 
avut loc în Sala Albastră a UniversităŃii din Craiova. 
          Am asistat la cursurile de vară de limba engleză organizate la 
Facultatea de Litere din Craiova şi am însoŃit studenŃii străini veniŃi la cursurile 
“ Constantin Brâncuşi”, promovând astfel cultura, civilizaŃia şi limba română.  
           În anul 2004 am realizat un curs “ CURS PRACTIC DE LIMBA 
ENGLEZA” care se adresează studenŃilor FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi 
Sport, care participă la cursurile de limba engleză, nivel mediu şi avansat, în 
cadrul anilor I şi II de studiu. 
         Cursul îşi propune şi reuşeşte cu succes să ofere studenŃilor 
posibilitatea de a-şi îmbogăŃi atât cunoştinŃele de lexic al limbii engleze cât şi 
cele gramaticale, pe baza unor texte autentice şi interesante şi a unor exerciŃii 
moderne, adecvate textului de la care s-a pornit, dar şi nivelului studenŃilor. 
         În ansamblu cartea se susŃine prin aportul de cunoştinŃe de limba 
engleză, prin suportul variat de texte şi exerciŃii, prin omogenitatea prezentării. 
Cartea răspunde nevoii studentului modern de a împleti învăŃarea unei limbi 
străine cu înŃelegerea culturii reprezentate de limba respectivă, sporindu-şi 
astfel şansele de a o putea folosi cu succes atât pentru informarea proprie cât 
şi în comunicare. În prezent, am reeditat acest curs datorită cerinŃelor şi 
interesului studenŃilor pentru limba engleză. 


