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INFORMATII 
PERSONALE 

 

 

Mihaela TILINCA 

Adresa: 5 G. Cosbuc Str., 300048, Timisoara, ROMANIA 

Mobil: 00 40 722 165 188     e-mail: mihaela.tilinca@gmail.com  

Cetatenia: ROMANA 

Data nasterii: 10.04.1961 
 

  
  

PROFIL # începând cu anul 2000 am dezvoltat proiecte și activități de educație prin și pentru cultură pentru 

copii, tineri, profesori si public general 

# în 2019 am conceput și coordonat Programul de mediere culturală, Ways of Knowing/Itinerarii de 

reCunoaștere al Bienalei Arencounters 

# am condus British Council Center Timisoara (2000 – 2006) - am dezvoltat si oferit resurse, 

training si consultanta comunitatii de business, profesionistilor din industriile creative si din educatie 

# am coordonat editarea volumului Management cultural. Compendiu de bune practici, 2019, 

Editura Contrasens 

# am predat Management de proiect la Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie, Stiintele 

comunicarii/UVT intre 2014-2016 si Managementul Proiectului cultural in 2017, 2018 si 2019 la 

Scoala de vara Arta N Casa/TM Cult, pentru Asociația Culturală Contrasens 

# formator de formatori certificat cu experiență de 25 de ani  - formare formatori, profesori, 

specialisti din industrie si personal din organizații și instituții 

# am conceput, organizat și susținut programe de formare, rezidențe, evenimente culturale 

# am un doctorat in Lingvistica aplicata/Analiza discursului de la Universitatea din Lancaster 2007 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

   1 august 2010 – prezent 

 consultant  independent 

 dezvoltare & implementare proiecte culturale si in educatie (Erasmus+, Fonduri Structurale/FSE – POSDRU, 
POCU, AFCN ); dezvoltare si livrare cursuri academice si de formare a adultilor Managementul Proiectelor, 
Managementul Proiectelor culturale, Cercetare in Educatie, Trainer of Trainers, etc 
studii de politici si practici in cultura, educatie, formarem cercetare in stiinte sociale  

 organizatii si institutii din Cultura, Educatie si Formare (UPT, UVT, Asociatia Culturala Contrasens) 

 Educatie  

 1 februarie 2008 – 30 iulie 2010 

 expert informare comunicare 

 Informarea publici, a potentiali beneficiarisi beneficiari  legat de oportunitati de finantare POS DRU, scrierea 
si implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, realizare studii proiecte de resurse umane  

 CNDIPT OI POS DRU 

 Organizatie publica 
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  1 noiembrie 2007 -  1 feb 2008 

 cercetator, coordonator proiecte (LLL) 

 Cercetare in lingvistica aplicata 
Cercetare a politicilor si sistemelor de educatie europene (in proiectele INCLUD-ED, EAGLE, CELiNE, 
WoLLNET) –proiecte centrate pe dezvoltarea si formarea personalului pentru locul de munca din noua 
economie, maparea locurilor de munca in privinta competentelor transocupationale si de alfabetism 
relevante Scriere si implementare proiecte europene 
Formator/ lector– Masterat European in Educatia Adultilor, cursurile Competente de cercetare in educatie si 
Managementul proiectelor 

 Institutul Roman de Educatie a Adultilor, Calea Bogdanestilor nr 32A, Timisoara 

 educatie, invatamant superior, non-profit 

 aprilie 2006 -1 noiembrie 2007  

 cercetator, expert programe de dezvoltare rurala, programe de educatia adultilor, formare 

 Cercetare in lingvistica aplicata (analiza discursului,  teacher training, studii de alfabetism/new literacy 
studies), Cercetare a politicilor si sistemelor de educatie europene 
Coordonare proiecte europene in educatie, Realizarea de curricula si resurse pentru formarea adultilor, 
Formare de formatori, Realizarea strategiilor de dezvoltare pentru comunitati rurale din Regiunea Vest 

 Institutul Roman de Educatie a Adultilor, Centrul de Asistenta Rurala RO, altele 

 educatie, invatamant superior, non-profit 

 septembrie 2000 – martie 2006  

 Director Centru British Council Timisoara 

 dezvoltarea si implementarea strategiei organizatiei in zona de Vest a Romaniei, 
managemetul proiectelor, crearea si dezvoltarea retelei de contacte individuale si instituionale si a 
parteneriatelor din educatie, industrii creative si culturale, business, mangementul administrativ si financiar al 
Centrului British Council Timisoara 

 British Council Romania, 14, Calea Dorobantilor, 010572, Bucuresti, ROMANIA 

 organizatii culturale non-profit 

 februarie 1994 – august 2000  

 asistent/lector in lingvistica aplicata 

 cercetare in Lingvistica aplicata, dezvolare programe si materiale de studiu pentru cursuri 
predare licenta si masterat, indrumare cercetare (licenta, masterat, grade didactice) 

 Universitatea de Vest /Facultatea de Litere, 4-6, V.Parvan Bd., Timisoara, ROMANIA 

 Invatamant superior 

 septembrie 1984-februarie 1994  

 profesor de limba engleza 

 creare de material si resurse de invatare, proiectarea ,orgranizarea si livrarea invatarii 

 Inspectoratul Scolar al Judetului Timis 

 educatie primara si secundara 
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 august 1992 pana in prezent 

 formator de profesori/formator de formatori/formator educatia adultilor 

 Organizare programe de formare, Dezvoltare de curriculum formare formatori 
Dezvoltare suport curs si auxiliare, Evaluare si instrumente de evaluare 
Mentorat  
Livrar programe de formare a adultilor (initiala si continua, mentori, sectorul afaceri)  

 British Council – 1992-2005, Universitatea de Vest  - 1998 - 2000 
Casa Corpului Didactic – 1992-2000, Fundatia Soros - Sinaia, 1997 
Centru de Asistenta Rurala 2006 – 2008, CNDIPT OI POSDRU (intern) 2009 
Universitatea Politehnica Timisoara, Colegiul Banatean, ISJ Timis 2010-2013 

 educatie / formare 

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

 

 1980-1984  

 Diploma de Licenta in Filologie, Magna cum Laudae 

 Engleza si Romana 

 Universitatea de Vest Timisoara, 4-6 V.Parvan Bd, Timisoara, Romania 

 5A 

 2007  

 Doctorat  

 Lingvistica aplicata, Analiza discursului, (Academic literacy), Competente de cercetare in stiinte sociale, 
Competente de supervizare cercetare in stiinte sociale 

 University of Lancaster, UK, Department of Linguistics and Modern English Language 
Lancaster, LA1 4YT (echivalat prin Ordinul Ministrului 3035/18.01.2010) 

 6 

 august 1992/ august 1994  

 formator de profesori 

 Formare initiala si continua a profesorilor: mentorat, abordarea reflectiva a formarii, action research, 
resource based learning 

 Bell College, Saffron Walden, UK/ Moray House Institute of Education, Edinburgh, Uk 

  

 octombrie 2008  

 Formator – validare competente 

 1. pregatirea formarii; 2. realizarea activitatilor de formare; 3. evaluarea participantilor la formare; 4. aplicarea 
metodelor si tehnicilor speciale de formare; 5. marketing-ul formarii 
6. organizarea programelor si stagiilor de formare; 7. proiectarea programelor de formare 
8. evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor de formare 

 COSA/Centrul de Evaluare Institutul Roman de Educatie a Adutilor 
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COMPETENŢE 
PROFESIONALE 

 

  

Limba maternă Romana 

Limbi străine  

  Comprehensiune Vorbit Scris 

  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Engleza  C1 vorbitor fluent C1 vorbitor fluent C1 vorbitor fluent C1 vorbitor fluent C1 vorbitor fluent 

Germana  B1 intermendiar B1 intermediar A2 elementar A2 elementar B1 elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

  

Competente 

 şi abilităţi sociale 

gandire strategica si analitica dobandita prin educatie/formare si prin experienta de management  (al 
Centrului British Council Timisoarade, management deproiecte PHARE, Leonardo da vinci si Grundtvig 
pentru Centrul de Asistenta Rurala, Institutul Roman de Educatie a Adultilor) si in dezvoltarea și 
implementarea proiectelor (Erasmus+, POSDRU, POCU) 
 
competente interpersonale si de comunicare dobandite prin formare si ca urmare a experientei de 
profesor, formator, manger de centru British Council, expert informare, comunicare la CNDIPT OI 
POSDRU, membru echipe de proiect 
 
leaderships și managementul echipei – am lucrat in echipe nationale si multinationale ca formator, 
pentru British Council si in proiecte europene si nationale 

  

Competenţe  

organizatorice 

organizare de programe si  evenimente culturale, mediere culturală și educatie - organizare 
programe si sesiuni de formare si formare culturala pentru tineri absolventi, profesori,  adulti, si copii 

  organizarea și managementul formării 
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Competenţe  

pentru pozitia vizata 

Competente de dezvoltare, implementare si monitorizare proiecte 
Competente dobandite prin activitatea curenta incepand cu anul 2000 si pana in prezent: in perioada 
2000-2006 am dezvoltat si implementat proiecte pentru British Council, finantate intern de organizatie 
(pentru profesori nou calificati, profesionisti din afaceri si ndustrii creative). In perioada 2006-2008 am 
coordonat proiecte PHARE si LLL (Gruntdvig, Leonardo da Vinci) pentru Centrul de Asistenta Rurarala si 
Institutul Roman de Educatia Adultilor. In 2007 am scris proiectul Leonardo da Vinci transfer de Inovatie, 
CELiNE – Content Embedded Literacy for the New Economy, finantat de CE intre 2007-2009. Intre 2008 
si 2010 in calitate de expert counicare informare pentru CNDIPT OI POSDRU am sustinut potentialii 
beneficiari sa dezvolte proiecte si pe beneficiari sa implementeze proiecte finantaate din FSE (tranzitia de 
la scoala la piata muncii si formare profesionala). Din 2010 si pana in prezent am dezvoltat și monitorizat 
proiecte. 

 

Competente de formator de formatori/formare a profesorilor si mentorat 

Am dobandit competente de formator de profesor prin cursuri organizate de Bell colege Saffron Walden 
in 1992 pe care mi le-am perfectionat in activitatea de formator intre 1992 si prezent prin conceperea si 
livrarea cursrilor de formare initiala (disciplinele metodica predarii limbii engleze, lingvistica si didactica in 
cadrul Facultatii de Litere/catedra d elimba engleza, Universitatea de Vest Timisoara) si continua – 
cursuri pentru profesori si profesori debutanti pentru British Council, Fundatia Soros, CCD Timis si cursuri 
de formare  de formatori pentru Centrul de Asistenta Rurala. Am obtinut certificarea competentelor de 
formator prin Centrul de evaluare IREA pentru toate cele 8 competente care definesc un formator de 
formatori . Si in ultimele 24 de luni am fost/sunt expert responsabil de formare si mentorat in proiecte 
finantate din fonduri europene implementate de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, 
Universitatea Politehnica din Timisoara, Inspectoratul Scolar Timis, Colegiul National Banatean: in aceste 
proiecte am conceput si implementat formare de formatori, am livrat sesiuni de formare si am facut 
mentorat face to face si on-line.  
 

Competente de realizare curriculum si materiale suport 

 Formare in cadrul cursurilor doctorale si experienta dobandita in activitatea de formator,cat si realizare 
de curriculum in cadrul unor proiecte ( de exemplu ACCED , Neighbours pentru Centrul de Asistenta 
Rurala; CELiNE pentru Institutul Roman de Educatie a Adultilor; cursusurile de formare de formatori 
pentru Centrul de Asistenta Rurala). In proiectul ACCED am lucrat la curriculum pentru consilierea pentru 
cariera a adultilor, in proiectele CELiNE si WoLLNET m-am ocupat de studierea cerintelor noii economii 
si de dimensiunile locului de munca in acest context, de realizarea unui curriculum pentru formatorii care 
pregatesc educabili pt aceste locuri de munca. Am dezvoltat cursuri de formare si materiale suport de 
formare pentru Universitatea Politehnica (formare formatori, managementul carierei), ISJ (formare 
formatori), Colegiul National Banatean (Cercetare in educatie, Web 2.0 in educatie), etc. In perioada 
1994-2000 am dezvoltat si predat diverse cursuri pentru studentii Catedrei de engleza a Facultatii de 
Litere, Universitatea de Vest Timisoara. 

 

Competente în mediere culturală, educație prin și pentru cultură 
Dobândită prin experiență în munca de manager la Centrului British Council Timișoara (2000 – 2006), 
prin dezvoltarea și implementarea de programe și proiecte de mediere culturală începând cu anul 2000, 
prin formare în mediere prin programele de pregătire ( Asociația TM2021 împreună cu M3 de cultură) 

 

  

Competenţe de 
utilizare calculatoru si 

social media 

utilizare Microsoft Office ™ tools, Zoom, Google meet, Skype 
Twitter, Facebook, Instagram 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

Referinte pot fi asigurate la cerere 

 




