Alexandru Foitoş
E-mail:

EXPERIENȚĂ ÎN
MUNCĂ

Școala Gimnazială Nr. 13
Timișoara

alexandru.foitos97@e-uvt.ro
Telefon: (+40)747488596

Martie 2019 — Iunie 2019

Profesor practicant la Școala Gimnazială Nr. 13 Timișoara (Limba engleză)
Ore de predare a limbii engleze, nivel gimnazial

Școala Gimnazială Nr. 30
Timișoara

Octombrie 2018 — Ianuarie 2019

Profesor practicant la Școala Gimnazială Nr. 30 Timișoara (Limba și literatura română)
Ore de predare a limbii și literaturii române, nivel gimnazial

Facultatea de Litere, Istorie și
Teologie, Universitatea de Vest
din Timișoara

Octombrie 2017 — Iulie 2019

Student tutore la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Student tutore atât pentru studenții anului I, Limbi și literaturi, Română, cât și pentru
studenții străini din Anul pregătitor.
Activități:
▪ participare la traininguri de formare;
▪ participare la săptămâna „Bun venit la UVT” pentru contactarea potențialilor studenți
tutorați;
▪ organizarea diferitelor întâlniri cu studenții anului I;
▪ comunicarea continuă cu studenții (telefon mobil, Facebook, e-mail) pentru a le
răspunde diverselor întrebări și nelămuriri;
▪ comunicarea cu decanul de an, răspunzând solicitărilor cu privire la activitatea
desfășurată;
▪ oferirea sprijinului studenților străini cu privire la probleme legate de adaptare într-un
nou mediu cultural și legate de limba română;
▪ oferirea de explicații suplimentare pentru neclarități legate de limba română;
▪ organizarea unor sesiuni de prezentări (Atelierele Sinergia) în limba română a țărilor
din care provin studenții Anului pregătitor (Macedonia, Siria, Iordania, Iran, Sudan,
Arabia Saudită, Tunisia, Maroc, Algeria, Kazahstan, Nigeria, Liban etc.);
▪ realizarea afișelor pentru fiecare dintre sesiunile de prezentări.
Competențe:
▪ spirit de inițiativă;
▪ abilități de comunicare orală și scrisă;
▪ capacitatea de a lucra în echipă;
▪ capacitatea de analiză și sinteză;
▪ atitudini proactive;
▪ promptitudine și eficiență în efectuarea sarcinilor;
▪ didactice, de lămurire a unor concepte referitoare la limba română;
▪ de tehnoredactare computerizată, utilizând diverse programe de realizare a afișelor.
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EDUCAȚIE

Diplomă de licență - Limbi și
literaturi: Română-Engleză

Octombrie 2016 — Iulie 2019

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Licențiat în Filologie cu media 10.00

Certificat de absolvire a
Departamentului Pentru
Pregătirea Personalului Didactic
(Nivelul I)

Octombrie 2016 — Iulie 2019

Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul Pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Certificat obținut cu media 10.00

Diplomă de bacalaureat
(Filologie)

Septembrie 2012 — Mai 2016

Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad
Medie bacalaureat: 9.93 (Limba română 9.80 / Istorie 10.00 / Geografie 10.00)
Media anilor de liceu: 9.99 (șef al promoției 2016)

COMPETENȚE
PERSONALE

Comunicare eficientă;
Cercetare academică;
Ascultate activă;
Scriere academică;
Cooperare și abilități de colaborare;
Public speaking;
Abilități de operare cu calculatorul;
Deschidere socială și culturală;
Organizare și eficiență;
Responsabilitate, meticulozitate și capacitatea de autoperfecționare (autodidact);
Competență culturală și de lectură.

LIMBI STRĂINE

Engleză, nivel avansat (C1)
Franceză, nivel elementar (B2)

COMPETENȚE
DIGITALE

Procesarea informației - Utilizator experimentat
Comunicare - Utilizator experimentat
Creare de conținut - Utilizator experimentat
Securitate - Utilizator experimentat
Rezolvarea de probleme - Utilizator experimentat
Rezultate atestate de Examenul de competențe digitale (Bacalaureat)

LUCRĂRI
PUBLICATE ȘI
PREZENTATE LA
CONFERINȚE/CO
LOCVII
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▪ Premiul al II-lea la Colocviul Național Studențesc „Mihai Eminescu” din Iași (mai
2019), pentru lucrarea Stileme cromatice în poetica eminesciană a acvaticului, la
secțiunea „Stilistică și poetică; lexicografie poetică”;
▪ Diplomă de participare la Colocviul Național „Bucharest Student Best Letters
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Colloquia” (ediția a VI-a, aprilie 2019), pentru lucrarea O poetică a privirii în lirica lui
Costache Conachi, la secțiunea „Literatură română veche”.
2018
▪ Premiul I la Colocviul Intenațional Universitar „Lucian Blaga” din Sibiu, ediția a VI-a
(XX), 25-27 octombrie 2018, pentru lucrarea Criza corporalității în poetica lui Ilarie
Voronca, la secțiunea „Avangarda literară”;
▪ Mențiune la Colocviul Național Studențesc „Mihai Eminescu” din Iași (ediția a XLIV-a,
16-17 mai 2018) pentru lucrarea Între fantomatic și diafan, la secțiunea „Stilistică și
poetică; lexicografie poetică”, lucrare publicată în Studii eminesciene. Caietele
Colocviului Național Studențesc „Mihai Eminescu”, 25, Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2018, pp. 147-161;
▪ Diplomă de participare pentru lucrarea The antitraditional representation of gender
roles in 'Dubliners' by James Joyce, în cadrul Symposium of Students in English,
Timișoara, ediția a XXIII-a, martie 2018;
▪ Diplomă de participare la Colocviul Literacum „Slavici-Coșbuc” (ediția a VII-a,
noiembrie 2018), pentru lucrarea Poetica marginalității spațiale la George Coșbuc;
▪ Articolul Colocviul Internațional Universitar „Lucian Blaga”, Sibiu, 2017, în revista
Centrului Studențesc de Cercetare „Literacum”, numărul 5/iulie 2018, Facultatea de
Litere, Istorie și Teologie - Universitatea de Vest din Timișoara, pp. 47.
2017
▪ Premiul al III-lea la Colocviul Literacum „Tudor Arghezi, azi” din Timișoara (16
decembrie 2017) pentru lucrarea Poetica opozițiilor: complementaritate și
simultaneitate;
▪ Mențiune la Colocviul Internațional Universitar „Lucian Blaga” din Sibiu (ediția a V-a,
27-28 octombrie 2017) pentru lucrarea Poetica opozițiilor spațio-temporale în lirica
postumă blagiană, la secțiunea „Poetică și stilistică”, lucrare publicată în Caietele
Lucian Blaga, volumul al XIX-lea, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2018, pp.
127-134;
▪ Lucrarea științifică Scara disoluției, în Studii eminesciene. Caietele Colocviului
Național Studențesc „Mihai Eminescu”, 24, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan
Cuza” Iași, 2017, pp. 107-118.

INTERESE ȘI
ACTIVITĂȚI

▪ Activități de cercetare în domenii precum Literatura română, Stilistica funcțională și a
textului literar, Poetică, Lexicografie poetică, Lingvistică și semantică, Hermeneutică și
studii literare (participare la colocvii naționale și internaționale, scrierea de lucrări
științifice, realizarea diferitelor ateliere: Literacum, Sinergia etc.);
▪ Membru activ al Cercului Literar Studențesc din cadrul Universității de Vest din
Timișoara (2017-2019);
▪ Voluntariat (2016-2019);
▪ Practică de specialitate (2016-2019);
▪ Olimpiada națională de limba și literatura română (2013-2016).
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