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INFORMAŢII PERSONALE Călin Titi Alin  
 

  

 Bulevardul București, Nr. 6A., bloc 6A, ap.46, Focșani, Vrancea, cod poștal 620144, România 

 0757 348 033        

 alin_calin89@yahoo.com              
 alin.t.calin@gmail.com 

Sexul Masculin| Data naşterii 13/09/1989 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

    Octombrie  2016 – August 2017 

 
Cadru didactic asociat  

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol, Nr. 11, Iași, România  

 ▪ Predarea seminariilor de limbă spaniolă (fonetică și fonologie; sintaxă ), literatură spaniolă (sec. VIII-
XVI) , cultură hispanoamericană și cursuri de practica limbii spaniole. 

  
Predarea limbii spaniole ca limbă străină în învăţământul universitar public, studii de licenţă   
 

 

    Octombrie  2015 – August 2016 

 
Cadru didactic asociat  

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol, Nr. 11, Iași, România  

 ▪ Predarea seminariilor de limbă spaniolă (fonetică și fonologie; sintaxă ), literatură spaniolă (sec. VIII-
XVI) , cultură hispanoamericană și cursuri de practica limbii spaniole. 

  
Predarea limbii spaniole ca limbă străină în învăţământul universitar public, studii de licenţă   
 

 

 
  

  
                  August  2015 – prezent 

 

Instructor formator de limbi străine 

SC EASYTALK S.R.L., Camera de Comerț, Bd. Carol I, Nr. 27, Iași 

▪ Pregătirea materialelor, metodelor și strategiilor folosite în predarea limbii spaniole; întocmirea altor 
documentații (fișe de evaluare, chestionare etc.); corectare teste și consultanță lingvistică. 

 
Susținerea de sesiuni de  formare lingvistică,  la cererea clienților Easytalk 
 

 

   Noiembrie 2014 – Ianuarie 2015  

 
Cadru didactic colaborator 

Universidad de Oviedo. Consejería de Educación y Ciencia. Gobierno del Principado de Asturias.  

▪ Beneficiar al unei burse de cercetare în cadrul programului Erasmus + la Universitatea din Oviedo, 
Spania, am susținut o conferință cu tema Rumanía – una isla latina en un mar eslavo și în perioada 
menționată am colaborat cu profesorii de engleză spanioli, predând ore de limba engleză elevilor 
unei școli publice, care au avut în vedere potențarea comprehensiunii și exprimării orale. 

 
Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză în învățământul preuniversitar elevilor din 
cadrul școlii Poeta Ángel González, Oviedo, España.   
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

     Octombrie 2013 – August 2014  Cadru didactic asociat  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol, Nr. 11, Iași, România  

▪ Predarea seminariilor de limbă spaniolă (fonetică, morfologie, sintaxă, lexicologie), literatură spaniolă 
(sec. VIII-XVI și XVII-XVIII), cultură hispanoamericană și didactica predării limbii spaniole. 

Predarea limbii spaniole ca limbă străină în învăţământul universitar public, studii de licenţă   

      Iunie 2008 – Septembrie 2008  Bibliotecar  

Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță”, Focșani, Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 14  

▪ Inventarierea, fișarea, clasificarea și indexarea cărților prezente în biblioteca instituției 

Reorganizarea fondului de carte (33 000 de exemplare) al bibliotecii Casei de Cultură a Sindicatelor   

Octombrie 2013 – prezent   Doctorand în cadrul  Școlii Doctorale de Studii Filologice  

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Studii postuniversitare), Facultatea de Litere, Bulevardul Carol, 
Nr. 11, Iași, România 

 

                                    2011 – 2013  Studii universitare de masterat – Limbi, literaturi și civilizații străine 
(spaniolă)  

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol, Nr. 11, Iași, România 

▪ Probleme de morfosintaxa și  semantica limbii spaniole, Cultură și civilizație spaniolă, Evoluția 
literaturii hispanice: diacronia formelor și genurilor, Curs și seminar complex de limbă și literatură 
spaniolă.  

 

2009 – 2013   

 
Studii universitare de licență în artele spectacolului – Actorie   

 

 Universitatea de Arte „George Enescu”,  Facultatea de Teatru, Str. Horia, Nr. 8, Iași, România 

▪ Arta Actorului, Istoria teatrului universal, Istoria teatrului românesc, Vorbire scenică, Canto, Mișcare 
scenică și expresivitate corporală, Arta actorului de film, Arta animației, Scrimă, Atelier de creație, 
Improvizație, Estetică. 

                                     2008 – 2011   Studii universitare de licență în filologie – Limba și literatura 
spaniolă, Limba și literatura engleză 

 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Bulevardul Carol, Nr. 11, Iași, România 

▪ Limba și literatura spaniolă și engleză, cursuri practice de limba spaniolă și engleză, civilizație 
spaniolă și engleză, teoria literaturii, literatura comparată, lingvistică generală, didactica limbilor 
spaniolă și engleză, tic, pedagogie, psihologia educației.  

 

2004 – 2008   

 
Diplomă de bacalaureat  

 

 Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Str. Timotei Cipariu, Nr. 5, Focșani, România 

▪ Limba și literatura română, limba engleză, limba franceză, limba spaniolă, istorie, geografie 

Limba maternă  Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba spaniolă C2  C2  C2                C2  C2  
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COMPETENŢE DE 
COMUNICARE 

 Excelente abilități de comunicare atât scris, cât și oral, aspecte dovedite de cursurile și 
seminariile predate în sistemul de învățământ universitar și în cel privat (companii), dar și de 
numărul de lucrări științifice publicate. 

 
 

COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE 

 Capacitate de a organiza grupuri și de a susține diferite sesiuni de formare lingvistică. 

 

COMPETENŢE INFORMATICE  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 
 

          PERMIS DE CONDUCERE   Categoria B 
 
 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

 

                                 

                                CONFERINȚE 

 

                  

                                                                               
 
 
 
                                     
 
 
                                             
 
 
 
 
 
                                            
                                        COLOCVII 

 

 Intercultural communication: Global Challenges, Practices and Forms of Expression, cu 
lucrarea: Cultural, Social and Political Particularities in the Romanian Translations of the 
Proverbs from the Novel «Don Quixote de la Mancha»,Iași, mai, 2016; 

 Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, cu lucrarea: God, Saints and the Devil in the 
Romanian translations of the proverbs from the novel «Don Quixote de la Mancha», Tîrgu-
Mureș, decembrie, 2015; 

 Education, research and development in the globalized world , cu lucrarea: Teatrul dincolo 
de scenă. Tehnici didactice alternative pentru desfășurarea orelor de literatură. Iași, mai, 
2015. 

 Discurs critic și variație lingvistică. De la frază la text: lingvistică și literatură, cu lucrarea:  
Recursos morfosintácticos de los refranes quijotescos, Suceava, decembrie, 2014.   

 Reconciliation  policies and practices in the global world, cu lucrarea: Don Quijote de la 
Mancha via Alonso Quijano:reintegrarea în cotidian, Iași, 9 mai 2014. 

 Education, Reflection, Development, cu lucrarea: The classroom used as a stage. Teaching 
Spanish grammar  through drama activities. Cluj –Napoca, mai 2013. 

 
 

 Cervantes 400 cu tema: Paremiologia în Don Quijote de la Mancha, Iași, octombrie 2015. 

 Valorile educației – educația valorilor cu lucrarea: Valorea proverbului- corelația dintre limbă 
și specificul național, Iași, octombrie 2014. 

 Antichitatea și moștenirea ei spirirtuală cu lucrarea: Paradigme lingvistice ale proverbelor 
spaniole, Iași, octombrie 2014. 

 

 Utilizator experimentat  

Limba engleză C2  C2  C1  C1  C2  

 Utilizator experimentat 

                               Limba franceză                B1 B1                               A1    A1           A2 C2  

Utilizator elementar 

 

 
 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  


