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Sexul masculin | Data naşterii 20.12.1955 | Naţionalitatea română 

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT /
 ARIA OCUPAȚIONALĂ
Educație. Învăţământ superior, filologie
ETS – evaluator program Pachetul de lucru II Proiect "Dezvoltarea si consolidarea culturii calității  la nivelul sistemului de învățământ superior românesc – QUALITAS”, contract POSDRU/155/1.2/S/141894
Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.), Comisia de Filologie nr. 29, membru (2020-2016)
prezent-2011: expert evaluator în Comisia de experți permanenți A.R.A.C.I.S. nr. 2, Științe umaniste și teologie; reconfirmat ca expert permanent prin concurs, septembrie 2018; coordonator al echipelor de vizită în vederea acreditării și autorizării de funcționare a programelor de licență și masterat; membru în echipele de vizită instituțională în vederea acreditării universităților (2018, Brașov; 2016, Constanța; 2015, Craiova și Iași; 2011, Bacău); evaluator al programelor de studii de masterat pentru încadrarea în domeniu și al domeniului de masterat.
2020-2012: președinte al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, în calitate de Decan al Facultății; evaluator al programelor de licență, masterat și doctorat dezvoltate în cadrul Facultății   
2011-2007: evaluator A.R.A.C.I.S., înscris în Registrul Național al Evaluatorilor A.R.A.C.I.S.; membru în echipe de vizită la programe de studii universitare de licență și masterat; coordonator al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din Facultate, în calitate de Prodecan



EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
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Poziția curentă
DECAN AL FACULTĂȚII DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI (2020-2012)

MEMBRU AL CONSILIULUI PROFESORAL AL FACULTĂȚII (2020-1996)

Actualmente, PROFESOR DOCTOR, DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE CLASICĂ ȘI	NEOGREACĂ AL FACULTĂȚII (2018-2008), în prezent (de la 1. 10. 2018) DEPARTAMENTUL DE LIMBI ȘI LITERATURI ROMANICE, FILOLOGIE CLASICĂ ȘI NEOGREACĂ (de la 1. 10. 2019)

Cariera didactică


prezent- 2008
profesor universitar habilitat (din 2017)
profesor universitar la Catedra, respectiv (din 2011) Departamentul de Filologie Clasică și Neogreacă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (cu titulatura modificată începând cu 1.10.2018, respectiv 1. 10. 2019, cf. supra)
	tipuri de activități: cursuri și seminarii de literatură și cultură latină (anii I-III, licență și masterat), de teoria și practica traducerii, traducere (inter)culturală, lexic universal greco-roman, teoria interpretării textului etc.
2008-1997
conferențiar universitar la Catedra de Filologie Clasică
	tipuri de activități: cursuri și seminarii de literatură latină, de cultură și civilizație romană (anii I-III); cursuri opționale și practice, cursuri-atelier și practica limbii (anii I-III, licență și anii I-II masterat)
	îndrumător de disertații de masterat
	în 1998 (iulie-august) – bursier al Guvernului francez, Universitatea Lyon II ”Lumičre” (Franța)
1997-1991
lector universitar la Catedra de Filologie Clasică
	tipuri de activități: cursuri și seminarii de istorie a literaturii latine și civilizației romane (anii I-IV), de teoria și practica traducerii (anul de studii aprofundate, după 1994), cursuri și seminarii de limba latină ca limbă veche de profil (anii I-II la Facultatea de Litere); limba latină juridică (curs opțional la Facultatea de Drept a Universității din București)
	profesor-asociat II Universitatea ”Paul Valéry” II – Montpellier (Franța), aprilie-septembrie 1991
	îndrumător de lucrări de licență
	1995-2000 – cadru didactic asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din București
1991-1987
asistent universitar titular, angajat pe bază de concurs, la Catedra de Limbi romanice, Clasice și Orientale a Facultății de Limbi și Literaturi Străine 
	tipuri de activități: seminarii ale cursului de istoria literaturii latine și cursuri practice (anii I-IV, specializarea Filologie Clasică și B-Latină); limba latină și limba greacă veche (cursuri facultative la Facultățile de Drept și Istorie-Filosofie ale Universității din București)
1987-1986
asistent universitar suplinitor la Catedra de Limbi romanice, Clasice și Orientale a Facultății de Limbi și Literaturi Străine 
	tipuri de activități: cursuri practice (anii I-II, specializarea Filologie Clasică și B-Latină); cursuri facultative de limba latină și greacă veche la facultăți nefilologice ale Universității din București
1986-1981
profesor titular de limba latină în învățământul preuniversitar (școli generale din sectorul 2, București)
1981-1979
profesor titular de limba latină și limba română la Liceul de Matematică-Fizică nr. 5 din București (prin repartizare guvernamentală națională)

Alte colaborări

1991-1990
Universitatea Ecologică
1991 aprilie-septembrie
profesor-invitat, Universitatea ”Paul Valéry” (Montpellier, Fr.)
2011-1995
Universitatea ”Spiru Haret”
2000-1999
Institutul Teologic Universitar ”Timotheus”


EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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2017   abilitare la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Școala Doctorală de Studii Culturale și Literare 
1997
doctor în Științe umaniste, specializarea Filologie Clasică, Universitatea din București
1997-1985:
studii universitare de doctorat, Universitatea din București
1979
licenţiat în Filologie Clasică, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București
1979-1975
studii universitare de licență, specializarea Filologie Clasică, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
1974
bacalaureat
1974-1970
studii liceale, Liceul ”Gheorghe Lazăr” din București
1970-1962
studii gimnaziale, Școala Generală nr. 124 din București


Domenii principale studiate / competențe dobândite
	Filologie Clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă veche). Specialist în limba și literatura latină, în cultura și civilizația romană, precum și în receptarea Antichității clasice în cultura modernă europeană și română. Cercetări și competențe specializate dobândite în domeniul teoriei literare, al poeticii antice clasice, al teoriei și practicii traducerii, al istoriei limbii române, din perspectiva substratului traco-dac.  
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare
	Universitatea din București
Nivelul de clasificare a formei de învățământ / formare
	universitate de cercetare avansată și educaţie; locul I în clasificarea naţională (ME.C.T.S.) pe anul 2011

COMPETENΤE PERSONALE
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Limba(i) maternă(e)
 română


Alte limbi străine cunoscute
ΙNΤELEGERE 
VORBIRE 
SCRIERE 

Ascultare 
Citire 
Participare la conversaţie 
Discurs oral 

Franceză
C2
C2
C2
C2
C2
Italiană
B2
B2
B2
B2
B2
Germană
B2
B2
B1
B1
B2

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

Competenţe de comunicare 
	Competenţe inter-relaţionale. Abilităţi de menţinere a coeziunii grupului socio-profesional. Participare la acţiuni social-umanitare. Vocaţie de îndrumător de grup şi de lider al unei comunităţi profesionale. Toate competenţele şi abilităţile de natură socială au fost dobândite în contextul desfăşurării de activităţi publice, având ca sursă fundamentală activitatea didactică.
Competenţe organizaţionale/manage-riale 
	Competențe manageriale. Competențe de lucru în echipă. Au fost dobândite ca urmare a unei intense activități profesionale participative și de conducere (membru în Consiliul Profesoral, apoi al Facultății, Șef de catedră, Prodecan cu atribuții în domeniul social – studenți și cadre didactice – și al asigurării calității, Decan, membru al Senatului Universității, membru în Comisia de experți permanenți nr. 2 Științe umaniste și teologie a A.R.A.C.I.S., membru în Comisia nr. 29 de Filologie a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare).

Competenţe dobândite la locul de muncă 

Deţinerea, încă din perioada studiilor universitare, a unor funcţii de natură politico-administrativă, amplificate şi diversificate mai ales în noul context istoric deschis de schimbarea regimului politic în decembrie 1989, mi-a favorizat dobândirea unor competenţe organizatorice adecvate mediului universitar. Eliminarea politicului din ambianţa profesională mi-a permis concentrarea pe activitatea complexă, de natură profesional-administrativă, prin corelarea competenţelor profesionale cu capacitatea de a organiza şi coordona activităţi colective subordonate interesului instituţional. M-am ocupat și mă ocup și în prezent de organizarea activității administrativ-profesionale în Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, între altele: activitatea didactică (programele de studii: licență-masterat-doctorat); resursa umană (statele de funcții, concursuri didactice); activitatea științifică și de cercetare și raportările instituționale; activitatea profesională a studenților, repartizarea în cămine, burse; spații de învățământ și coordonarea orarului pe facultate; evaluarea și asigurarea calității; relații internaționale și acorduri de parteneriat cu universități din străinătate, relații externe și internaționale etc. Competențele au fost dobândite, așa cum am notat deja, pe calea unei intense activități profesional-participative și de conducere. Subliniez, de asemenea, pe o poziție marcată, buna cunoaștere a proceselor de control al calității (în prezent fiind, de mulți ani, responsabil cu auditul calității în facultate și membru al Comisiei de experți permanenți nr. 2 Științe umaniste și teologie a A.R.A.C.I.S.).

Competenţe informatice
	Operare PC, redactare texte în Word, editare


Competenţe și aptitudini artistice
	Creație literară, publicată în volume și în presa culturală

Alte competenţe 
	Conducere auto, pregătire organizată

Permis de conducere 
	Permis de conducere, categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Instituții care au beneficiat de
consultanță de specialitate
sau de alte servicii
profesionale desfășurate
(selectiv)
Colegiul Pro București
Universitatea Ecologică
Institutul Teologic Universitar ”Timotheus”
Universitatea ”Spiru Haret”
Uniunea Scriitorilor, Filiala de Critică, Eseistică și Istorie Literară și Filiala de Traduceri Literare

Edituri
Editura Univers
Editura Fundației Culturale Române
Editura Teora – Departamentul Universitas, București
Editura Fundației ”România de Mâine”, București
Editura ”Roza Vânturilor”, București
Editura Paideia
Editura Universității din București
Editura Princeps Edit, Iași
Editura Muzeul Literaturii Române
Editura Omonia
Editura Contemporary Literature Press (on-line)
Editura Alfa, Iași
Editura Eikon, București
Editura Ideea Europeană
Editura Arhipelag XXI, Târgu Mureș

Informații suplimentare

Alexandra Cornilescu, fost Decan F.L.L.S. (2004-2012), e-mail: alexandracornilescu@yahoo.com; Bogdan Ștefănescu, fost Prodecan F.L.L.S. (actualmente, Prorector U.B.), e-mail: bogdan.stefanescu@lls.unibuc.ro; Roxana Utale, fost Prodecan F.L.L.S., e-mail: roxana.utale@lls.unibuc.ro; Axinia Crasovschi, fost Prodecan F.L.L.S., actualmente Director al Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, e-mail:  HYPERLINK "mailto:axinia.crasovschi@lls.unibuc.com" axinia.crasovschi@lls.unibuc.com; Laura Sitaru, fost Prodecan F.L.L.S., actualmente Decan F.L.L.S. (2020-2024), e-mail:  laura.sitaru@lls.unibuc.ro; Ileana Ratcu,  Prodecan F.L.L.S., e-mail:  HYPERLINK "mailto:ileana.ratcu@lls.unibuc.ro" ileana.ratcu@lls.unibuc.ro; Gheorghe Nicolaescu, fost Prodecan F.L.L.S., e-mail: gheorghe.nicolaescu@lls.unibuc.ro. 

persoană de contact: Mariana Franga, conf. dr. (Universitatea ”Spiru Haret”), e-mail: fra-mar2004@yahoo.com

referinţe: a se consulta pagina web a Departamentului de Filologie Clasică, site-ul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi al Universităţii din Bucureşti ( HYPERLINK "http://www.unibuc.ro" www.unibuc.ro); utile, în acelaşi sens, pot fi şi informaţiile furnizate de reţeaua Google.
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Lista de lucrări. Anexă separată.


