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Galter Sunhild
Nr. 38, Str. Livezii, 550042 Sibiu, România
+40 269 229915
+40 269 228865
română
17 ianuarie 1961
f
Octombrie 2008–prezent
conferenţiar universitar
Octombrie 1999 - 2008
lector universitar
- 2002 - prezent – membru în consiliul facultăţii
- din 2012- membru în consiliul de conducere al Departamentului de Studii Angloamericane și Germanistice
- din 2011- președinta Comisiei naționale de Limbă și literatură germană din
cadrul M.E.N.
- din 2016 membru în comisia administrativă, de patrimoniu și strategii
- 2004-2012 -membru în consiliul de conducere al Catedrei de Germanistică
- 2005-2008 consilier de specializare la Centrul pentru Învăţământ la Distanţă din
cadrul Facultăţii de Litere
- 2005-2015 - membru în Comisia pentru probleme studenţeşti şi consiliere
profesională
-2000-2004 director de curs la Centrul pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul
Facultăţii de Litere - specializarea germanistică
- 2002-2004 - şefă de Catedră
- Copreşedintă a Comitetului de organizare a celui de al VI. Congres al
Germaniştilor din România, care a avut loc la Sibiu în perioada 26-29.05.2003
(240 de participanţi din ţară şi străinătate)
- din 2002 persoană de contact în reţeaua internaţională de calitate în domeniul
predării limbii germane (IQN – Internationale Qualitätsnetze)
- activităţi didactice (studii universitare de licenţă/masterat)
- activităţi de cercetare (specii de proza, interculturalitate, impactul limbii asupra
mediului economic s.a.)
- activități de coordonare (lucrări de licenţă/disertaţii; lucrări metodico-didactice
pentru obţinerea gradului I în învăţământ)
- activităţi de organizare (conferinţa ştiinţifică anuală a colectivului de
germanistică cu participare internaţională; şcoala de vară a colectivului de
germanistică)
- alte activităţi în comunitatea academică: membru în comisia pentru obţinerea
titlului de doctor în filologie; membru în comisia de concurs pentru promovarea
cadrelor didactice/obţinerea gradelor didactice; membru în comisia de susţinere a
disertaţiei şi în comisia de licenţă; membru în comisia de evaluare a cunoştinţelor
de limba germană; membru în colectivul redacțional al publicației Germanistische
Beiträge (Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, ISSN 1454-5144)
- responsabilă dosar de acreditare
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Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Perioada
Functia sau postul ocupat
Principalele
activitati
si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele
activitati
si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele
activitati
si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
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- director de program la studii universitare de masterat: Limba și Literatură
germană
- participări şi comunicări la simpozioane, sesiuni ştiinţifice naţionale şi
internaţionale sau şcoli de vară ale colectivului de germanistică
- alte activități
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Bd.Victoriei 10, 550024 Sibiu Romania
Facultatea de Litere şi Arte
Bd.Victoriei 5-7, 550024 Sibiu
Tel. +40 269 215556
predarea literaturii germane (Bachelor-Specii de texte în epica germană, genuri
jurnalistice; Master-Între tradiţie şi modernitate. Evoluţia nuvelei de la Goethe
până la sfârşitul secolului al XIX-lea,Romanul secolului al XIX-lea, Analiza de
text a prozei scurte) în cadrul Facultăţii de Litere şi Arte
2000-2008 predarea metodicii şi didacticii predării lb. germane în cadrul DPPD
prelegeri de literatură şi de metodica şi didactica predării limbii germane în cadrul
pregătirilor pentru examenele de definitivat şi gradul II în învăţământ.
Octombrie 1991 - Octombrie 1999
Profesor de limbi străine
Predarea limbii germane şi engleze la clasele 2-8
dirigintă, membru in Consiliul de conducere
Şcoala generala Nr.10 Sibiu
Predarea limbii germane şi a limbii engleze (lb. moderne) - Învăţământ gimnazial
Septembrie 1990-septembrie 1991
Învăţătoare clasa a- 4 -a cu limbă de predare germană
Predare, coordonarea activităţii şcolii ca centru pentru elevii etnici germani din
regiunea Agnita
Şcoala generala Nr.1 Agnita, jud.Sibiu
Învăţământ primar
1985-1990
Profesor de limbi străine / lb. germană (maternă)
Predarea limbii germane (lb. maternă /lb. modernă) şi a limbii engleze (lb.
moderne)
Şcoala generală Iacobeni, jud. Sibiu
Învăţământ gimnazial
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Educatie si formare
Perioada
Domenii
activitate

principale

de

Numele si tipul furnizorului de
formare

1.05.2014-31.08.2015
Perfecționare în cadrul proiectului „e-Incluziune: Dezvoltarea și implementarea
unui program de asistență bazat pe tehnologii TIC, pentru creșterea accesului la
învățământul superior al persoanelor cu dizabilități”
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Universitatea de Vest din
Timișoara

Perioada
Domenii
principale
de
activitate
Numele si tipul furnizorului de
formare
Perioada
Domenii
principale
de
activitate
Numele si tipul furnizorului de
formare

2011-2012 (168 ore)
Excelență academică în învățământul la distanță și învățământul cu frecvență
redusă (proiect POSDRU/86/1.2/S/61878)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
Nivelul de clasificare a formei
de invățămînt
Perioada
Domenii
principale
de
activitate

Septembrie 2010
Bursă de studii DAAD
Literatură germană
Universitatea Philipp din Marburg/Germania

Numele si tipul furnizorului de
formare
Perioada
Domenii
activitate

principale

de

Numele si tipul furnizorului de
formare
Perioada
Domenii
activitate

principale

de

Numele si tipul furnizorului de
formare
Perioada
Domenii
activitate

principale

Perioada
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de

20.05.-29.05.2011
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 29 de studenţi de la universităţile din
Braşov,Cluj şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania
Centrul de Pregătire și perfecționare didactică „Sambachshof” din Germania
Fundația „Hermann Niermann”

Studii postuniversitare
19.05.2010 – 28. 05. 2010
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 30 de studenţi de la universităţile din
Braşov,Cluj şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania.
Centrul de pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania/
Fundaţia „Hermann Niermann”
11.05. – 20.05.2009
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 30 de studenţi de la universităţile din
Braşov,Cluj şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania.
Centrul de pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania/
Fundaţia „Hermann Niermann”
11.05. – 20.05.2009
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 30 de studenţi de la universităţile din
Braşov,Cluj şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania.
Centrul de pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania/
Fundaţia „Hermann Niermann”
2008
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 29 de studenţi de la universităţile din
Braşov,Cluj şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania.
30.06.-9.07.2007
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Domenii
activitate

principale

de

Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 36 de studenţi de la universităţile din
Braşov,Cluj şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania.

Numele si tipul furnizorului de
formare

Centrul de pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania/
Fundaţia „Hermann Niermann”

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii
principale
de
activitate

17.01. – 14.02.2007
Bursă de studii DAAD
Literatură germană
Universitatea Philipp din Marburg/Germania

Numele si tipul furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de formare

Centrul de pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania/
Fundaţia „Hermann Niermann”
pregătire şi perfecţionare didactică

Perioada
Domenii principale studiate /
competente dobândite
Numele
furnizorului
de
formare
Calificarea / diploma obtinuta

1-8 august 2005
Participare cu referat la Conferinţa internaţională a profesorilor de limbă germană
din Graz/Austria
Asociaţia internaţională a profesorilor de limbă germană

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii
principale
de
activitate

1-12.iulie 2005
Adeverinţă de participare
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 27 de studenţi de la universităţile din
Cluj, Braşov şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania.
Centrul de pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania/
Fundaţia „Hermann Niermann”
pregătire şi perfecţionare didactică

Numele si tipul furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii
principale
de
activitate
Numele si tipul furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare
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15-26.07. 2006
Adeverinţă de participare
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 26 de studenţi de la universităţile din
Braşov, Cluj şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania.

Adeverinţă de participare

1-12. iulie 2004
Adeverinţă de participare
Coordonarea şi îndrumarea unui grup de 30 de studenţi de la universităţile din
Cluj, Braşov şi Sibiu în cadrul unui stagiu de pregătire didactică la centrul de
pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania
Centrul de pregătire şi perfecţionare didactică “Sambachshof” din Germania/
Fundaţia „Hermann Niermann”
pregătire şi perfecţionare didactică
noiembrie 1999 - august 2003
doctor în domeniul filologie
Filologie –Literatura germană din România
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
doctorat
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Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
Nivelul de clasificare

Septembrie 2003
Bursă de studii DAAD
Literatură germană
Universitatea Philipp din Marburg/Germania

Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare

22 - 24. noiembrie 2002
Evaluator de cunoştinte de lb. străine
Evaluare de cunoştinte de limbi străine bazate pe competenţe lingvistice European
Vocational Qualifications-Foreign Languages
ICC Frankfurt (International Certificate Conference) şi ANUP Bucuresti

Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
Perioada
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
Nivelul de clasificare a formei
de invatamint
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate
Numele si tipul institutiei de
invatamint
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Septembrie 1998
Gradul didactic II
lb.şi literatura germană (media 9,50)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Studii postuniversitare

2000-2005
Tutor
Metodica si didactica predării limbii germane
Institutul Goethe Inter Nationes şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării al României
Perfectionare in domeniul metodicii si didacticii predării limbii germane şi al
evaluării calităţii predării

1998-1999
Adeverinţă de participare (20 de teme)
Metodica si didactica predării limbii engleze
Casa Corpului Didactic Sibiu
August 1990
Definitivarea în învăţământ
lb.şi literatura germană (media 9,16)
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
1981-1985
Diploma de licenţă
Filologie(germana-engleza)
Facultatea de Filologie şi Istorie, Sibiu
Învăţământ superior
1979-1981
studii întrerupte
TCM/ inginerie
Facultatea de Mecanica Sibiu
1975-1979
Diplomă de bacalaureat
Clasa de matematică-fizică
Liceul Brukenthal (Liceul teoretic Nr.2/Liceul de Matematică - Fizică Nr.1), Sibiu
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Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare

Învăţământ liceal

Perioda
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare

1967-1970, 1970-1971, 1971-1973,1973-1975
Şcoala generală nr. 18 Sibiu (cl.1-3 cu limba de predare germană)
Şcoala generală nr. 8 Sibiu (cl. a-4a cu limba de predare germană)
Liceul teoretic Nr.2 Sibiu (cl.5-6 cu limba de predare germană)
Şcoala generală nr. 2 Sibiu (cl.7-8 cu limba de predare germană)
Învăţământ primar şi gimnazial

Nivelul de clasificare a formei
de invatamint / formare
Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Limba germană

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

(*)

Comprehensiune
Abilitati
de Abilitati
ascultare
citire

Vorbit
de Interactiune

Scris
Exprimare

Limba română

C2

C2

C2

C2

C2

Limba germană

C2

C2

C2

C2

C2

Limba engleză

C2

C2

C1

C1

C1

B1

B1

A2

A2

A2

Limba franceză
(*)

Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale

Colaborez cu Centrul de recuperare pentru femei dependente „Insula Speranței”

Competente
si
organizatorice

Sunt membru fondator şi în Consiliul de conducere al Asociaţiei femeilor din
Biserica Evanghelică C.A. din România, care desfăşoară activităţi cu tematică
foarte diversă pe plan naţional. În cei 26 de ani de activitate responsabilităţile mele
au fost mai ales în domeniul financiar şi cel al managementului.
Am organizat conferinţe cu peste 200 de participante. Pot să lucrez în echipă dar şi
să conduc. Am experienţă îndelungată în domeniul fund-raising.

aptitudini

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

Prelucrare de text (Windows)

Competente
artistice

8 ani - cor de cameră
2 ani - curs de desen
cunoştinţe bune în domeniul istoriei artei

si

aptitudini

Permis de conducere
Anexe

Pag 6 - Curriculum vitae
Galter Sunhild

posed permis de conducere cat. A şi B
Apartenenţă la asociaţii, societăţi, comisii:
- membru în Societatea Germaniştilor din România
- membru invitat din 2002 al Societăţii „Schiller” din Marbach/Germania
- membru în Asociaţia profesorilor de lb. germană din România
- 2001-2004 membru în comisia permanentă pentru formarea şi
perfecţionarea în domeniul limbii germane ca limbă modernă din cadrul
MEC
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-

2009- membru în Comisia mixtă pentru promovarea limbii germane în
sistemul de învăţământ românesc
din oct. 2011- președinta Comisiei naționale de Limbă și literatură
germană din cadrul M.E.N.
din septembrie 2012 – membru în Comisia pentru învățământ a FDGR
membru în rețeaua literară CriMeNet: Criminal Minds in German Studies
Network.

Lucrări ştiinţifice publicate şi participări la conferinţe, simpozioane şi alte
evenimente culturale:
- 5 volume (1 în colaborare);
- 6 volume editate (ca unic editor și în colaborare; 1 în străinătate);
- 22 studii/articole apărute în volume colective/ale conferinţelor;
- 32 publicaţii în reviste de specialitate (3 în străinătate);
- 7 traduceri;
- 3 recenzii;
- 5 articole sunt în curs de publicare (3 în străinătate);
- 23 articole în ziare și reviste de circulație națională;
- 74 participări la manifestări științifice internaționale și naționale.
Participare în comisii de examinare și îndrumare
- Îndrumare 19 lucrări pentru obținerea gradului I. în învățământ
- de 7 ori președinta comisiei pentru obținerea gradului I. în învățământ
- de 9 ori membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice de lector sau conferențiar
- de 16 ori membru în comisii de doctorat.
Cărţi cerute de biblioteci din străinătate:
Literaturarchiv Marbach
Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg
Deutsche Nationalbibliothek Berlin
Deutsche Nationalbibliothek Leipzig
Zentralbibliothek Zürich
Invitație la colaborare cu:
Akademie der Wissenschaften München (Dicționar de biografii literare)

1.09.2020
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conf. univ. dr. Sunhild Galter
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