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Informaţii personale  

Nume / Prenume Badea Elena Codruţa 

Adresă(e) Bucureşti, sec 5, România 

Telefon(oane) 0745027467   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) codrutaebadea@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 10.12.1976 

  

Sex Feminin 

  

Experienţa profesională 
                                                
                                  

 

                                         Perioada 
                Funcţia sau postul ocupat 

         Numele şi adresa angajatorului 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

       Activităţi şi responsabilităţi principale

 

2016- 
Lector univ.dr 
 
Universitatea Creştină”Dimitrie Cantemir”, Bucureşti 
 
Facultatea de Limbi si Literaturi Moderne & Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative 
 
 Cursuri de Limba engleza, Antropologie si Folclor 
 Elaborarea şi dezvoltarea programelor de studiu, respectiv elaborarea tematicii şi contribuţia la 

elaborarea şi dezvoltarea programelor de formare 
 Susţinerea de seminarii şi conferinţe în cadrul activităţii de formare 
 Dezvoltarea metodologiei de examinare, notare şi evaluare  
 Coordonarea, îndrumarea şi supravegherea activitătilor de formare  
 Pregătirea ştiinţifică individuală permanentă prin perfecţionarea continuă în domeniul de 

competenţă  şi al tehnicilor moderne de predare 
 Elaborarea de materiale didactice / de studiu (suporturi de curs, caiete de seminar, ghiduri de 

bune practici, etc.) 
 Participarea la activităţi, programe şi proiecte naţionale şi internaţionale  

                                            Perioada 
                 Funcţia sau postul ocupat 

          Numele şi adresa angajatorului 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

2022 – 
Lector univ. dr (asociat) 
Universitatea Ecologică din Bucureşti-Facultatea de Ştiinţele Comunicării 
Limba engleză (limbaje de specilitate:medical, financiar, de afaceri) 

The picture can't be displayed.



                                        Perioada
                 Funcţia sau postul ocupat
         Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                          Perioada
                 Funcţia sau postul ocupat
         Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
 

  2019-2022 
  Lector  univ. dr. (asociat) 
  Universitatea Politehnică din Bucureşti - Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 
 
  Limba engleză, limba română pentru studenţii străini 
 
 
  2016 -2020 

Lector  univ. dr. (asociat) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davilla” din Bucureşti 
  
Limba engleza (limbaj medical) 

Perioada 2009-2015 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi 
Administrative  
 

 Planificarea şi coordonarea activitătilor didactice 
 Pregătirea programelor analitice 
 Membru în comitetele de organizare a unor conferinţe şi ateliere 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Training 
 

Perioada 2006 -2007 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului

Profesor de limba engleză şi română 
EdVenture School, Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Susţinerea de cursuri de engleză generală, engleză de afaceri şi engleză specializată (tehnică, 
 economică, pentru turism) unei arii diversificate de studenţi, de la preşcolari la adulţi 
 Predarea limbii române ca limbă străină prin intermediul limbiilor engleză şi franceză 
 Pregătirea cursanţilor pentru diverse teste Cambridge /Oxford: ( PET, KET, FCE, CAE, CPE, 

BEC, TOEIC, IELTS Trinity Exam) 
 Elaborarea şi pregătirea resurselor necesare, adaptarea acestora în funcţie de cerinţele şi 

nevoilor cursanţilor  

Perioada  2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului

Profesor de limba engleză 
Lexis-Schools of languages, Bucureşti  

 
Perioada 

 
2001-2007 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular  

Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Şcoala Generală nr. 30” Grigorie Ghica-Voievod:, Bucureşti, sector 2 
 predarea limbii şi a literaturii române, a limbii şi  literaturii engleze 
 pregătirea şi elaborarea materialelor didactice, susţinerea de ore demonstrative 
  participarea la seminarii şi sesiuni de pregătire specifice domeniului de activitate; 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală nr. 30” Grigorie Ghica-Voievod:, Bucureşti, secor 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Training, Învăţământ preuniversitar 
 

 
Perioada 

2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  predarea limbii române, pregatirea proiectelor didactice 
  participarea la seminarii, susţinerea de lecţii demonstrative; 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală nr. 149, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Învăţământ preuniversitar 

  



 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe umaniste şi arte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 

Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

 

Aprilie 2016 
Certificat de participare 
Programul de instruire şi formare a competenţelor în procesul şi tehnologia Ĩnvăţământului cu 
Frecvenţă Redusă 
Universitatea Creştină”Dimitrie Cantemir” din Bucureşti-Departamentul Ĩnvăţământ la Distanţă 
şi Ĩnvăţământ cu Frecvenţă Redusă (ID/IFR) 

Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

 

2011-2013 
Certificat de absolvire 
POSDRU/86/1/S/60720 - Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în 
Ĩnvăţământul la distanţă-ID 
Universitatea”Spiru Haret” şi Academia Comercială din Satu- Mare şi TŨV Austria-România 

Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

2012 
Certificat de absolvire 
Formator (specializare) 
 
Corpul experţilor în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene, Bucureşti 

Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

 
    Septembrie 2019 
  Erasmus + Staff Mobility Programme 
  2nd International Conference on options, Practices and Possibilities of EAP and ESP     
  Practitioners 
  UNIVERSITATEA din CRETA  (Heraklion, Grecia) 

 

Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

 

Septembri e 2018 
  Erasmus + Staff Mobility  
 Program de instruire (Language as a communication tool in the academic environment) 
  
MATEJ BEL UNIVERSITY in BANSKA BYSTRICA, Slovacia 

 

Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

 
August 2002 

  Definitivat în învăţământ 
 
 

  Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea din Bucureşti 
 

Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

 2002 
 Autorizaţie traducător, Nr. 7595 
 Ministerul Justiţiei 
 
 



Perioada 
Calificarea/siploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/
furnizorului de formare

  2000 
  Diplomă de Licenţa 
  Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere 
  Specializarea română-engleză 
 

Cursuri de pregătire  European Project Gender, Science, Technology and Environment, GenderSTE, TN 1201 – 
Capacity Building Workshop for Researchers -  “Dimitrie Cantemir” Christian University -  Faculty 
of Foreign Languages and Literatures  

 British Council – Modern English Teaching, Bucureşti 
 Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Formator 
 ETS  -  Propell Workshop for the TOEFL Ibt Test 
 British Council -  Tips for Cambridge English: Advanced 
 LCCI - English for Business. How to pass Seminar” 
 Casa Corpului Diadactic a Municipiului Bucureşti, Preparing Students for ILEC 
 University of Cambrige, Seminarul intitulat How to Prepare Students for FCE and CAE, Bucureşti 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

Data:                                                                                                                                                                               Semnătura: 
 

 


