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 STUDII:

-   1966 Bacalaureat, Liceul nr. 15 (Iulia Hasdeu), Bucureşti.
-  1971  Licenţă  în  Franceză-Română,  Facultatea  de  Limbi  Romanice  şi  Clasice,
Universitatea din Bucureşti.
- 1997 Susţinerea tezei de doctorat în filologie cu lucrarea «La Quête du héros dans
les romans de Chrétien de Troyes. Aux sources du roman européen», la Universitatea
din Bucureşti.
- 1999 Susţinerea tezei  de licenţă în teologie (maîtrise),  la Facultatea de Teologie
Catolică a Universităţii «Marc Bloch» din Strasbourg, cu lucrarea «Représentations
du mal dans la littérature arthurienne du XIIIe siècle. Littérature et théologie».

SITUAŢIE ŞI EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

-  1971 asistent  stagiar  la  Catedra  de Limba  şi  Literatura  Franceză  a  Facultăţii  de
Limbi Romanice şi Clasice, Universitatea din Bucureşti.
-  1975 titularizată prin concurs ca asistent la aceeaşi catedră.
- 1991 promovată prin concurs lector, specializarea literatură şi civilizaţie franceză
medievală, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Limbi Străine,
Universitatea  din  Bucureşti.  În  afara  cursului  general  de  literatură  şi  civilizaţie
medievală, mi s-au încredinţat în fiecare an şi cursuri speciale, la specialităţile A şi B.
- 1993-2002 am asigurat în cumul o jumătate de normă la Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, secţia Teologie-Litere (Franceză). Am predat,
la anul I, cursul de Literatură şi civilizaţie franceză Ev Mediu – Renaştere şi, la anul
III, un curs special de literatură creştină franceză.
- 1997-2004 profesor asociat la Institutul de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti
(am predat cursul de Istorie a Bisericii).
-  1999 promovată  prin concurs  conferenţiar  în  specialitatea  literatură  şi  civilizaţie
franceză, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Limbi Străine,
Universitatea din Bucureşti, titlu validat de Comisia superioară de atestare a titlurilor
şi gradelor didactice de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În această nouă
calitate, mi s-au încredinţat cursuri la Masteratul de Studii Francofone.
- Din 2001 în 2008 am colaborat cu departamentul de învăţământ la distanţă (IDD)
din  cadrul  Facultăţii  de  Litere  a  Universităţii  din  Bucureşti,  asigurând  cursul  de
Literatură şi civilizaţie franceză (Ev Mediu – Renaştere) la anul I Litere, şi seminarii
de curs practic la anii III-IV, secţiile Litere şi Comunicare şi Relaţii Publice.
- iunie 2003 promovată prin concurs profesor în specialitatea literatură şi civilizaţie
franceză, la Catedra de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii de Limbi Străine,
Universitatea din Bucureşti, titlu validat de Comisia superioară de atestare a titlurilor
şi gradelor didactice de pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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- începând cu anul universitar 2005-2006, am asigurat cursul de Civilizaţie franceză la
anul I A, a cărui programă am elaborat-o.  Pe lângă cursul de Literatură franceză Ev
Mediu şi Renaştere şi cel de civilizaţie franceză, am asigurat mai multe cursuri de
master: la programul masteral de Studii francofone, cursurile „Istoria autorului” (anul
I) şi „Idealul moral în literatura franceză” (anul II). La masterul de Studii medievale,
program de studii la a cărui elaborare am participat, am predat cursul „Probleme ale
emergenţei individului în Evul Mediu” (anul I). La masterul de Studii religioase, am
predat ]n anul academic 2011-2012 cursul „Literatură şi religie” (anul I), iar în anul
universitar  2012-2013, în cadrul  modulului  de „Creştinism”,  cursul „Religiozitatea
omului medieval” (anul II).
- din anul universitar 2013-2014 m-am transferat la Facultatea de Teologie Romano-
Catolică  din  cadrul  Universităţii  Bucureşti,  unde  asigur  cursurile  de  Etică  şi
deontologie  a  mijloacelor  de  comunicare  socială  (Master  comunicare  biblică  şi
eclezială, an I), Comunicarea interumană, Etică, cultură şi comunicare, Comunicarea
şi procesele culturale (Master comunicare biblică şi eclezială, an II).
- De-a lungul activității mele didactice, am condus nenumărate lucrări de licență, de
disertație masterală, precum și lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului
didactic I.

ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ

-  Februarie  2004 -  ianuarie  2008 membru  în  Consiliul  Profesoral  al  Facultăţii  de
Limbi şi Literaturi Străine şi secretar ştiinţific al Facultăţii.
- Octombrie 2013 – noiembrie 2015 membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de
Teologie Romano-Catolică
-  Editor  ştiinţific  principal  al  revistei  de  teologie  şi  studii  religioase  Caietele
Institutului Catolic,(serie nouă) a Facultăţii de teologie romano-catolică, din care au
apărut trei numere (2012, 2013, 2014), numerele pe 2015 și 2015 fiind în pregătire.
- Membru în comitetele ştiinţifice de organizare a mai multor colocvii internaţionale
(“Espaces  et  Mondes  au  Moyen  Âge”,  Bucureşti,  octombrie  2008;  “Temps  et
mémoire  dans  la  littérature  arthurienne”,  Bucureşti,  mai  2010;  “Matérialités  et
immatérialité de l’Église au Moyen Âge”,  Bucureşti,  octombrie 2010, organizat  în
colaborare cu Universitatea “Charles de Gaulle” Lille III şi Colegiul Noua Europă).
Membru  în  comitetul  ştiinţific  de  organizare  a  celui  de-al  XXIV-lea  Congres
Internaţional  al  Societăţii  Internaţionale  Arturiene,  desfășurat  la  Bucureşti  în  iulie
2014 și care a reunit peste 150 de participanți din întreaga lume.
- Membru în mai multe comisii de concurs, dintre care menționez : Pr. Lucian Dincă,
pentru  post  de  lector,  Facultatea  de  teologie  romano-catolică,  februarie  2013;
Brînduşa-Elena  Grigoriu,  pentru post  de lector,  Facultatea  de Litere,  Universitatea
«Al.  I.  Cuza»,  Iaşi,  februarie  2013;  Veronica  Grecu,  pentru  post  de  conferenţiar,
Facultatea de Litere, Universitatea «Vasile Alecsandri», Bacău, februarie 2014.

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ (vezi lista publicaţiilor):

- 5 cărţi ca autor unic;
- co-autor la 2 cărţi, dintre care una apărută în străinătate;
- editor ştiinţific a  10 volume de studii;
- peste 70 de studii și articole publicate în volume și reviste de specialitate, dintre care
14 apărute în străinătate.
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- peste 70 de comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
în ţară;
- peste 20 de comunicări prezentate la congrese şi manifestări ştiinţifice internaţionale
în străinătate;
- citată în peste 10 bibliografii ale unor lucrări apărute în străinătate;
-  peste  15  volume  de  traduceri  (literatură,  teologie,  psihologie),  din  franceză  şi
italiană. 
- Membru fondator al Centrului de Studii Medievale, membru al biroului ştiinţific al
Centrului  (2006-2008);  din  noiembrie  2008  până  în  noiembrie  2012  Director  al
Centrului; actualmente membru în colegiul director.
- Membru al Societăţii Internaţionale de Studii Arturiene, secretar al secţiei române
(1990-2008);  din  iulie  2008  preşedinte  al  secţiei  române  a  Societăţii;  din  2011
vicepreşedinte al SIA; din iulie 2014 președinte de onoare al secţiei române.
- Membru al Societăţii Internaţionale de Studii Curteneşti, secţia franceză;
-  Membru  în  comitetul  ştiinţific  al  colecţiei  «Medievalia»  a  Centrului  de  Studii
Medievale, din care au apărut până acum șapte titluri.
- Membru în mai multe comisii de susţinere de teze de doctorat, inclusiv în străinătate,
la Universitatea din Poitiers, pentru evaluarea lucrărilor Brînduşei Grigoriu Pour une
approche pragmatique des romans de Tristan. Amour et figuration dans les textes
médiévaux  de  la  légende, condusă  de  profesorii  Claudio  Galderisi  şi  Alexandru
Călinescu  şi  Alexandrei  Costache-Babcinschi  Arthur  of  Lyttel  Brytayne:  édition
critique  et  étude  d’un  roman  arthurien  en  moyen  anglais  tardif,  coordonată  de
profesorii Stephen Morrison şi Mădălina Nicolaescu.

DOMENII DE INTERES:

Literatură şi civilizaţie medievală;
Gândire medievală; 
Civilizaţie franceză și europeană;
Comunicare culturală şi interumană;
Etică şi antropologie culturală;
Istoria instituţiilor (a Bisericii).

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:

Franceză, italiană, engleză (scris şi vorbit).
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