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INFORMAŢII PERSONALE Cristiana Grosu 
 

  

 Str. Şos. Chitilei, nr. 17, apt. 35, sector 1, București 

 0731445998 

 cristiana.grosu91@gmail.com 

 

 

Sexul Feminin | Data naşterii 01.05.1991  | Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

             (2015 – prezent)                Doctorand în cadrul Școlii Doctorale a Facultăţii de Litere, domeniul Studii Literare, la  

Universitatea din București, având tema de cercetare: Anișoara Odeanu - studiu 
monografic; 

 

             (2013 - 2015)                     Studii de master în domeniul studiilor culturale europene şi al relaţiilor  internaţionale  –   

Facultatea de Litere, Universitatea din  București.Titlul lucrǎrii de dizertaţie: ,,De la 
Formare, prin Informare, spre Reformare: Cunoașterea și noua paradigmă a instruirii. 
Studiu despre cultură și educație." 

(2016 - prezent)  Responsabil studenți străini în cadrul Serviciului de Relații Internaționale 

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (www.usamv.ro) 

▪ gestionarea procesului de admitere a cetățenilor străini din Uniunea Europenă, din state terțe, 
precum și etnicii români stabiliți în străinătate;  

▪ crearea de baze de date și situații statistice;  

▪ organizare evenimente de integrare a studenților internaționali în mediul academic - 
International Students Welcome Day; 

▪ adaptarea metodelor actuale de certificare a autenticității documentelor de studiu; 

▪ redactarea de materiale informative și logistice ce conțin informații actualizate privind studenții 
străini;  

▪ activităţi de protocol (delegaţii interne şi internaţionale, participarea şi implicarea în 
organizarea de manifestări, simpozioane, conferinţe ştiinţifice) - membru al comitetului de 
organizare al Workshopului  Jujube - un nou fruct pentru Europa, desfășurat în perioada          
9-13 octombrie 2016, precum și celui de-al IX-lea Simpozion Internațional al Piersicului, 
organizat în perioada 2-6 iulie 2017, sub patronajul ISHS (Societatea Internațională a 
Științelor Horticole) la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din 
București; 

▪ activităţi de promovare a universităţii în medii educaționale și culturale distincte. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Relații Internaționale 
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Disciplinele principale studiate: Diplomaţie culturală, Etica Relaţiilor Internaţionale, 
Comunicare interculturală, Cultura în epoca post-umanismelor, Istoricul Relaţiilor Româno-
Ruse, Identitate europeană, Problematica spaţiului cultural european, Studii de gen, 
Orientalistică etc., în cadrul Universității din București,  Departamentul de Studii Culturale, 
programul de studii universitare de master „Cultură și Politică în Context European și 
Internațional.” 

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 
                (2010 - 2013) 
 

 
 

 
              
                (2006 - 2010) 
 
 
 

                                                                        
 
                (1998 - 2006) 

 
 
Studii universitare de licenţă în domeniul studiilor literare, Departamentul de Studii 
Literare, specializarea  Limba şi literatura română  -  Limba şi literatura engleză, din 
cadrul Facultății de Litere a Universității din București. Titlul lucrării de licență: ,,Studiu 
despre utopie și distopie: Răspântia iluziilor și tragicul din citadela armoniei." 
 
 
Școala Centrală din București – Filologie – Intensiv - Limba Engleză. Atestat 
de limba engleză, susţinut în urma unui examen de sfârşit de ciclu liceal, cu 
titlul: ,,Great Queens of Britain." 
 
 
 
Școala Generală nr. 5  ,,Corneliu M. Popescu” din București – studii 
gimnaziale – profil intensiv engleză 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

                           Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 Limba franceză B2 B2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ abilități bune de comunicare; 

▪ capacitate de învățare rapidă;  

▪ abilităţi de lucru în echipă; 

▪ capacitate de integrare; 

▪ bun organizator; 

▪ spirit analitic şi de sinteză; capacitate de multitasking 

▪ fire sociabilă.  
 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

                                        Publicaţii:         Publicare de articole științifice în reviste de specialitate: 
 

Articolul intitulat: Acceleratul catalan: în cadență spre Independență!, apărut în 
publicația online ,,Trenul nostru", https://moved.trenulnostru.ro/nr-3-11-octombrie-
2017/in-cadenta-spre- indenpendenta/, la data de 11.10.2017; 
Articolul intitulat: Țarul roșu, apărut în publicația on-line ,,Trenul nostru", 

Competenţe organizaţionale  

 

 

      Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

▪ Atenţie la detalii, înclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau liste de lucru. 
 

 

▪ Disciplină, respectarea termenelor - limită; 

▪ Digitalizarea bazelor de date pentru studenții străini; 

▪ O mai bună organizare a programării diferitelor tipuri de activități în cadrul Biroului de 
Relații Internaționale; 

▪ Recunoașterea strategiilor de relații internaționale, internaționalizare, gestionarea tuturor 
aspectelor administrative ale recrutării studenților internaționali; 

▪ Învățarea metodelor actualizate de certificare a autenticității documentelor de studiu 
(diplome, certificate, transcriere a înregistrărilor etc.). 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Certificat  ECDL Complet - Permis European de Conducere al Calculatorului 

 Utilizator experimentat Microsoft Office, Prezi, Certificat  ECDL Complet - Permis 
European de Conducere al Calculatorului (Concepte de bază ale tehnologiei 
informației; utilizarea computerelor și organizarea fișierelor; editare de text; baze de 
date; calcul tabelar, etc). O bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor 
de text, calcul tabelar, software pentru prezentări); bune cunoştinţe de editare foto, 
dobândite ca fotograf amator; 

Alte competenţe  Simț estetic dezvoltat; 
Hobby-uri: muzică, lectură, fotografie 
 

▪ Activități de voluntariat:  Biblioteca Academiei Române, Fundaţia ARDOR și participant 
activ în cadrul  proiectului CAFOC, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, implementat de către Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti în perioada 01 iunie 2013 – 31 
mai 2014, în cadrul studiilor universitare de master. 

 

 

 

                                        Distincţii: 

 

Premiul I la Olimpiada de Limbă şi Comunicare „G. Călinescu”, etapa pe municipiu; 
Premiul I la Olimpiada de Limbă și Literatură Engleză, etapa pe municipiu; 
Premiul II la Olimpiada de  Filozofie și Studii Culturale,  etapa pe municipiu; 
Premiul III  la Olimpiada de Istorie,  etapa pe municipiu; 
Șef de promoție ciclu l primar, gimnazial și liceal 

 

https://moved.trenulnostru.ro/nr-3-11-octombrie-2017/in-cadenta-spre-%20indenpendenta/
https://moved.trenulnostru.ro/nr-3-11-octombrie-2017/in-cadenta-spre-%20indenpendenta/
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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https://moved.trenulnostru.ro/special/tarul-rosu/, la data de 17.05.2017; 

 Articolul intitulat: Interludiul unui cuget solitar. Anișoara Odeanu și lirismul neliniștii 
existențiale, în Revista universitară de filologie cu apariție trimestrială, ,,Studii de Știință 
și Cultură", acreditată CNCS, 2020, cuprinsă în mai multe baze de date internaționale, 
volumul XVII, nr.1, martie 2021. Revista este editată sub egida Universității de Vest 
,,Vasile Goldiș" din Arad, România, ISSN 1841-1401 (print)/ISSN–L 1841 -1401/ISSN 
2067 – 5135 (online); BDI Index Copernicus International. Revista ,,Studii de Știință și 
Cultură" este evaluată pozitiv, după criteriul citărilor, în I.C. Journals Master List 2017; 

Articolul intitulat: Anișoara Odeanu: între spectacolul prozei de debut și cronica unei 
iubiri amânate, în Revista universitară de filologie cu apariție trimestrială, ,,Studii de 
Știință și Cultură", acreditată CNCS, 2020, cuprinsă în mai multe baze de date 
internaționale, volumul XVII, nr.2, iunie 2021. Revista este editată sub egida Universității 
de Vest ,,Vasile Goldiș" din Arad, România, ISSN 1841-1401 (print)/ ISSN–L 1841 -
1401/ISSN 2067 – 5135 (online); BDI Index Copernicus International. Revista ,,Studii 
de Știință și Cultură" este evaluată pozitiv, după criteriul citărilor, în I.C. Journals Master 
List 2017;   

 
 

Prezentări:       mai 2017 – prezentare articol dedicat poeziei de debut a scriitoarei Anișoara Odeanu, 

cu titlul: Poezia Anișoarei Odeanu (încadrare în lirica existențialistă), în cadrul   
Colocviului Școlii Doctorale a Facultății de Litere (volumul colectiv ce cuprinde selecția 
lucrărilor prezentate în cadrul acestei sesiuni de comunicări științifice se află în curs de 
publicare); participare activă în tehnoredactarea volumului colectiv al Școlii Doctorale al 
Facultății de Litere din cadrul Universității din București, ce reunește cele mai bine 
redactate articole prezentate la Colocviul Școlii Doctorale; 

Participări în vederea prezentării unor lucrări științifice la workshopuri, colocvii și 
seminarii din domeniul teoriei literare, al literaturii universale și comparate, al 
conceptelor de editare, teoria și practica limbii, precum și a celor din domeniul culturii 
europeane și internaționale; 

martie 2019 - prezentarea experienței de formare profesională dobândite în cadrul 
stagiului de practică de la Esa  Angers (Franța), în cadrul evenimentului Erasmus Open 
Doors,  

mai 2019 -  prelegere: Cazuri de bune practici și tehnici de comunicare- recrutare 
studenți internaționali", în cadrul evenimentului intitulat: Săptămâna  Internațională  a 
reprezentaților de Relații Internaționale (Palermo –Italia). 

  

             Stagii de formare:      Mobilitatea de formare la Ecole Supérieure d'Agricultures – ESA (Franța) – mai  
 2018, în cadrul programului Erasmus+; 
Mobilitatea de formare la Università degli Studi di Palermo (Italia) - octombrie 2018, 
în cadrul programului Erasmus+; 
Mobilitatea de formare la Universitat Politècnica de València (Spania) - februarie 
2019, în cadrul programului Erasmus+; 
Mobilitatea de formare la Università degli Studi di Foggia (Italia) - octombrie 2019, 
în cadrul  programului Erasmus+; 
Mobilitatea de formare la Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) - 
noiembrie 2019, în  cadrul programului Erasmus+; 
 

 
  

 

                                       Anexe: ▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 

▪ recomandări; 

▪ publicaţii și cercetări. 

https://moved.trenulnostru.ro/special/tarul-rosu/
http://www.upv.es/

