
Curriculum vitae 
 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Waniek Adriana Iulia 

E-mail iulia.waniek@ucdc.ro; iawaniek@hotmail.com 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 28.09.1959 

Domeniu ocupational Invatamant superior 

  

Experienţa profesională  

Perioada Septembrie 2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar la  Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Secretar ştiinţific (2007-2010) 
- Sef catedra de limbi germanice si orientale (2010-2011) 
- Sef Departament Studii Culturale (2011-2013) 
-Decan interimar al FLLS (2013-2014) 
-Prodecan al FLLS (2014) 
-Decan FLLS (2015) 
-Decan FLLS (noiembrie 2019-august 2020) 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Creştină ,, Dimitrie Cantemir’’, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ universitar 

  

Perioada 2000 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Titularul cursului de Istoria Literaturii Japoneze şi Civilizaţie japoneza 

- Sef Catedra de limbi romanice şi orientale 

- Membru în Consiliul Facultăţii 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Invăţământ universitar 

  

Perioada 1986 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Lector de limba şi literatura japoneză 

mailto:iulia.waniek@ucdc.ro
mailto:iawaniek@hotmail.com


Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate didactică (predarea limbii japoneze, cursuri de civilzatie si 

literatura japoneză) 

Administrarea programului de burse ale Fundaţiei Sasakawa pentru specialiştii 

de limba japoneză (1991-2000) 

Organizarea bibliotecii secţiei de japoneză, organizarea de activităţi culturale în 

colaborare cu Ambasada Japoniei la Bucureşti 

Elaborarea programelor de limba şi literatura japoneză, cât şi a altor materiale 

administrative ale Catedrei de Limbi Orientale (orare, state de funcţii, etc) 

Membru în consiliul profesoral Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de limbi şi Literaturi Străine 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ universitar 

  

Perioada 1982 -1986 

Funcţia sau postul ocupat Traducător 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Traducerea de texte tehnice din japoneză în română şi din română în engleză   

Numele şi adresa 
angajatorului 

 Institutul de Reactori Nucleari Energetici – Măgurele 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Inginerie 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1992 – 1999 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în Teatrologie şi Istoria teatrului  
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Teatrul clasic japonez 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 6 

Perioada Iulie - August 1987 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Metodica predării limbii japoneze 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Gramatica limbii japoneze 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Japan Foundation, Tokyo 



Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

- 
 

  

Perioada 1978 – 1982 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenţiat în filologie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Limba şi literatura engleză 
 Limba şi literatura japoneză 
Metodica predării, Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- Competenţe de evaluare academică dobândite în activitatea profesională, 
prin participarea la comisiile examenelor de traducători, pentru acordarea 
burselor de studii în străinătate, comisii de doctorat, de admitere în 
învăţământul superior, sau de bacalaureat     

- Competenţe de îndrumare ştiinţifică şi didactică (participând la Comisiile 
de licenţă, etc) 

- Competenţe de elaborare a unor cursuri şi materiale didactice, precum 
Introducere în literatura japoneză, Antologie de texte literare japoneze, 
etc  
 

  

Limba  maternă Romana 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba Engleza  
 
C2, utilizator 
experimentat 

 Idem  Idem  idem  idem 

Limba Franceza  
 
C1, utilizator 
experimentat 

 Idem  Idem  idem  idem 

Limba Japoneză  
 
C2, utilizator 
experimentat 

 Idem  Idem  idem  idem 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Comunicare interpersonală, prezentare publică, dobândite pe parcursul 
activităţii didactice cât şi prin participarea la conferinţe internaţionale - cum 
ar fi: 
- Simpozionul internaţional Tō-ō ni okeru nihongo kyoiku no kadai 

(“Probleme şi soluţii în predarea limbii japoneze în Europa de est”), 
Japan Foundation, Tokyo, Dec. 1991 

- Simpozionul internaţional Nichi-o Ryūgakusei Kōryū ni kansuru 
Shinpojiumu (« Simpozion despre schimburile internaţionale de studenţi 
între Japonia şi Europa »), Tokyo, Gakushuin Women’s University, Oct. 
2000 



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea activităţii didactice, alcătuirea programelor de studii – a 
programelor analitice pentru disciplinele de specialitate (civilizaţie, 
literatură, limba japoneză) la organizarea secţiei de japoneză atât la 
Universitatea Bucureşti cât şi la U.C.D.C. 
 
 Competenţe de management editorial dobândite în urma editării, ca 
redactor şef, a primei reviste academice de studii japoneze din Romania 
(„Romanian Journal of Japanese Studies”, 1999-2002) şi a Analelor 
U.C.D.C. – Seria Stiinţele limbii, literaturii şi didactica predării (2007-2009; 
2011-2016); Executive editor al revistelor Cogito si Euromentor (2017-
2020) 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizarea instrumentelor media: PC, retroproiector si videoproiector 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Windows (inclusiv utilizarea pachetului de limbi asiatice), Excel, 

PowerPoint, Outlook     

 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Traducerea literară din limba japoneză, ca de exemplu poezie clasica 
japoneză (volumul „O sută de poeţi de la Muntele Ogura”, Editura 
Eminescu, 2000)  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Competenţe de interpret, translator, inclusiv traducere simultană, în limbile 

japoneză, engleză, dobândite prin participarea la conferinţe şi delegaţii, atât în 

domeniul economic-tehnic, cât şi ştiinţe sociale 

                                            

 


