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Curriculum Vitae 

Europass  
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  Arleen Nerissa Ionescu 
Adresă  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, 39, Bvd. Bucureşti, Ploiesti 

100681, Prahova 
Telefon  +40 244 573171/ int. 293 

Fax  +40 244575847 
E-mail  anionescu@upg-ploiesti.ro; arleen_ionescu@yahoo.com 

Naţionalitate  Româna 
Data naşterii  27.04.1974 

 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 • Perioada  01.04.2014- în prezent   
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, 

Departamentul de Filologie) 
• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 
 educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor universitar  
Decan al Facultății de Litere și Științe (începând cu 01.04.2016), 
Prodecan al Facultății de Litere și Științe (până la 31.03.2016) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Titular de curs al disciplinelor: Istoria literaturii engleze. Evul Mediu și 
Renaștere (licență), Repere ale literaturii engleze în Evul Mediu și 
Renaștere (licență), Concepte culturale (master), Teoria criticii și 
culturii (master), Teorii ale schimbului economic (master), Studii 
culturale britanice (licență), Teoria traducerii (licență). Activitate de 
seminar la disciplinele: Repere ale literaturii engleze în Evul Mediu și 
Renaștere (licență), Teoria criticii și culturii (master), Teorii ale 
schimbului economic (master), evaluare, cercetare științifică.  
Decan al Facultății de Litere și Științe: elaborarea strategiilor de 
dezvoltare a facultății sub aspectul programelor de pregătire 
universitare organizate, al cercetării ştiinţifice desfăşurate şi al 
resurselor umane şi materiale disponibile şi la întocmirea planurilor 
operaţionale anuale ale acestei facultăţi; elaborarea politicii în 
domeniul calităţii şi implementarea şi asigurarea funcţionării 
Sistemului de asigurare a calităţii la nivelul facultăţii; întocmirea,  
actualizarea şi modernizarea Planurilor de învăţământ pentru toate 
domeniile şi specializările de la studiile universitare de licenţă şi de 
masterat  din facultate şi a tuturor documentelor conexe acestor 
Planuri; întocmirea documentaţiei necesare pentru autorizarea, 
acreditarea şi autoevaluarea periodică a tuturor programelor de studii 
din cadrul facultății; organizarea şi monitorizarea desfăşurării la timp 
şi în condiţii calitative corespunzătoare a tuturor activităţilor  
prevăzute în Planurile de învăţământ ale programelor de studii din 
facultate; transmiterea comenzilor către departamente; organizarea şi 
coordonarea întocmirii anuale, cu respectarea criteriilor de calitate 
impuse, a Statelor de funcţii ale personalului didactic ale 
departamentelor şi asigurarea cu personal didactic titular şi asociat a 
orelor din posturile vacante; organizarea şi coordonarea concursurilor 
pentru angajarea şi promovarea personalului didactic, didactic auxiliar 
şi tehnic necesar pentru desfăşurarea în condiţii calitative 
corespunzătoare a tuturor activităţilor didactice şi de cercetare 
ştiinţifică din facultate; coordonarea gestionării resurselor materiale şi 
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financiare alocate facultăţii şi valorificarea surselor proprii de finanţare 
ale acestei facultăţi; coordonarea şi monitorizarea gestionării 
corespunzătoare, de către Secretariatul facultăţii, a documentelor şi a 
bazei de date cuprinzând rezultatele profesionale ale studenţilor 
facultăţii şi respectarea tuturor prevederilor legale privind aplicarea 
sistemului european de credite transferabile, a susţinerii examenelor 
de finalizare a studiilor şi a eliberării diplomelor şi a certificatelor 
universitare pentru absolvenţii acestei facultăţi; organizarea şi 
coordonarea schimburilor internaţionale pentru cadrele didactice şi 
studenţii facultății. 
 

• Perioada  01.04.2009- în prezent   
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, 

Catedra de Limbi şi Literaturi Străine (din 2011 Departamentul de 
Filologie) 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar 
Prodecan al Facultății de Litere și Științe (începând cu 2012) 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Titular de curs al disciplinelor: Istoria literaturii engleze. Evul Mediu și 
Renaștere (licență), Metode de cercetare în teoria criticii (master), 
Engleza de afaceri (master), Studii culturale britanice (licență) 
Activitate de seminar la disciplinele:  Istoria literaturii engleze. Evul 
Mediu și Renaștere (licență), Metode de cercetare în teoria criticii 
(master), cursuri practice (licență), evaluare, cercetare științifică  
Prodecan: organizarea şi monitorizarea activităţii de cercetare 
ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor din facultate şi 
întocmirea Planurilor anuale de cercetare ştiinţifică şi a Rapoartelor 
anuale privind îndeplinirea acestor planuri; elaborarea Planurilor 
anuale privind organizarea de către Facultatea de Litere şi Ştiinţe a 
manifestărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale studenţilor şi 
participarea cadrelor didactice şi a studenţilor la manifestările 
ştiinţifice din ţară şi din străinătate, la concursurile profesionale 
studenţeşti şi la activităţile unor asociaţii ştiinţifice şi profesionale; 
coordonarea ansamblului activităţilor privind promovarea imaginii 
facultăţii, în scopul atragerii candidaţilor la concursurile de admitere 
anuale şi asigurarea tuturor condiţiilor necesare desfăşurării în 
deplină legalitate a acestor concursuri; dezvoltarea unor relaţii de 
conlucrare şi de colaborare cu mediul socio – economic şi cultural, cu 
scopul orientării profesionale a studenţilor şi al inserţiei absolvenţilor 
facultăţii pe piaţa muncii; coordonarea şi monitorizarea realizării 
planului editorial. 
 

• Perioada   24.02.2003 – 01.04.2009 
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, 

Catedra de Limbi şi Literaturi Străine 
• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 
 educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Titular de curs al disciplinelor Istoria literaturii engleze. Evul Mediu și 

Renaștere (licență), Engleza de afaceri (masterat). Activitate de 
seminar la disciplinele: Istoria literaturii engleze. Evul Mediu și 
Renaștere (licență), Modernism (licență), cursuri practice (licență), 
lectorate de limbă engleză (licență), evaluare, cercetare științifică 
 

• Perioada   24.03.2000 – 24.02. 2003  
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, 

Catedra de Limbi şi Literaturi Străine 
• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 
 educaţie 
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• Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activitate de seminar la disciplinele: Istoria literaturii engleze. Ev 

Mediu și Renaștere (licență), Victorianism (licență), Modernism 
(licență), Civilizație și cultură britanică (licență),  cursuri practice 
(licență), lectorate de limbă engleză (licență), evaluare, cercetare 
științifică 
 

• Perioada   2.03.1998 – 28.02.2000  
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, 

Catedra de Filologie 
• Tipul activităţii sau sectorului 

de activitate 
 educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

 Activitate de seminar la disciplinele: Istoria literaturii engleze. 
Victorianism (licență), Civilizație și cultură britanică (licență), cursuri 
practice (licență), lectorate de limbă engleză (licență), evaluare, 
cercetare științifică 
 

• Perioada   1.09.1997 – 02.03.1998  
• Numele şi adresa 

angajatorului 
 Colegiul Național Mihai Viteazul, Ploiești, Catedra de Limba Engleză 

• Tipul activităţii sau sectorului 
de activitate 

 educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de limba engleză 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

 Predarea limbii engleze la gimnaziu și liceu, evaluarea elevilor, 
participarea în comisii, la olimpiade școlare și concursuri. 
 

 
STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

Perioada 
Numele și tipul instituției de 

învățământ 
Principalele subiecte și 

calificări însușite 
Numele calificării primite 

 
Nivelul în cadrul clasificării 

naționale sau internaționale 
 

• Perioada  

  
2017 
Universitatea din București 
 
Filologie 
 
Atestat de Abilitare în domeniul de Studii universitare de doctorat 
Filologie 
 
8 
 
1997-2002 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea din Bucureşti 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Filologie 

• Numele calificării primite  Doctor în Ştiinţe Umaniste 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale sau internaționale 

 8 

• Perioada  1997-1998 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Universitatea din Bucureşti 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Literatură contemporană 

• Numele calificării primite  Masterand (Studii Aprofundate) 
• Nivelul în cadrul clasificării  7 
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naţionale sau internaționale 
• Perioada  1993-1997 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Limba şi literatura română- Limba şi literatura engleză 

• Numele calificării primite  Licenţiat 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale sau internaționale 

 6 

• Perioada   1988-1993 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 Liceul Pedagogic, Ploieşti 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Cunoştinţe teoretice generale şi specializare în Pedagogie/Psihologia 
copilului 

• Numele calificării primite  bacalaureat 
• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale sau internaționale 

 5 

 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

LIMBA MATERNĂ  Limba română 
 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 Limba franceză Limba engleză 

• Abilitatea de a citi C2 C1 
• Abilitatea de a scrie C2 C1 
• Abilitatea de a vorbi C2 C1 

   
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 

PROFESIONALE 
 

 Activităţi de predare la nivel licență, masterat 
Activităţi de cercetare: participare la conferinţe internaționale (în 
Bulgaria, Cehia, Elveția, Franța, Germania, India, Marea Britanie, 
Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Ungaria), editare și 
recenzare de publicaţii ştiinţifice, organizare de conferințe 
internaționale în colaborare cu Universitatea Bretagne-Sud (2008), 
Pamukkale (2010), Universitatea din Cardiff și Universitatea din Berna 
(2012), Universitatea din Novi-Sad (2014), Universitatea din Cipru 
(2016) 
Publicarea a 6 monografii, dintre care 4 în străinătate (The Memorial 
Ethics of Libeskind’s Berlin Jewish Museum, Palgrave Macmillan, 2017, 
Romanian Joyce: From Hostility to Hospitality, Peter Lang, 2014, A 
Short History of English Literature, vol. 1: The Middle Ages and the 
Renaissance/  vol. 2 The Age of Shakespeare, Lambert Publishing, 
2012/ 2016) și 2 în România (Concordanţe româno-britanice, Editura 
Universităţii din Ploieşti, 2004, A History of English Literature, The 
Middle Ages and the Renaissance, Editura Universităţii din Ploieşti, 
2008).  
Publicarea a 3 cursuri universitare: English for Engineering (2002/ 
2004), English Practical Course (co-autori, Luiza Vlad, Răzvan Vlad, 
2003), Business English (co-autor Mihaela Badea, 2005) 
Publicare de articole științifice în reviste academice din ţară şi din 
străinătate (printre care James Joyce Quarterly, Joyce Studies Annual, 
Meridian Critic, Papers on Joyce, Partial Answers, Parallax, Scientia 
Traductionis, University of Bucharest Review, Word and Text) 
Conducere de proiecte de cercetare câștigate prin competiții regionale 
(2005), naționale (proiect UEFISCDI, 2005-2007) și internaționale 
(proiect COST, 2015-2019) 



 5                                                     
 

APARTENENȚĂ LA 
COLECTIVE 

EDITORIALE ŞI 
ORGANIZAȚII 

PROFESIONALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BURSE DE STUDIU 
STAGII DE 

PERFECȚIONARE ÎN 
STRĂINĂTATE 

 Membru în colectivul editorial al revistelor Quart (Universitatea din 
Wrocław, Polonia), Scientia Traductionis (Universitatea din 
Florianopolis, Brazilia) 
Executive Editor Word and Text – A Journal of Literary Studies and 
Linguistics  
Recenzor pentru Editura UPG Ploieşti, Editura Universităţii Transilvania 
din Braşov, Editura Universităţii din Bucureşti, Rowman & Littlefield 
(The United Kingdom) 
Recenzor pentru revistele academice University of Bucharest Review 
(Universitatea din București), Partial Answers (The Hebrew University 
of Jerusalem, The Johns Hopkins Universiy Press), Scientia 
Traductionis (Universitatea din Florianopolis, Brazilia) 
Responsabil ştiinţific al Editurii UPG Ploieşti, Domeniul Filologie 
Membru ROASS, ESSE, trezorier ESSE pentru Filiala Ploieşti 
Membru James Joyce Foundation (Dublin) 
Membru Northen Theory School, Lancaster University 
(http://www.northerntheoryschool.co.uk/?page_id=13) 
European Ambassador (Ambasador european) pentru România la 
European Society for Literature, Science and the Arts, Elveția 
(http://www.slsa-eu.org/governance.html)  
Membru EvalHum, Franța 
 
 
2006: Bursă din partea James Joyce International Foundation pentru 
participarea la simpozionul internaţional Joycean Unions, Budapesta  
2000: Bursă de studiu la James Joyce Foundation, Zurich, Elveţia  
1999: Bursă de studiu pentru cursul de vară Context and Co-text, 
Universitatea din Edinburgh, Scoţia 
 

 
STAGII DE 

PERFECȚIONARE ÎN 
ROMÂNIA  

 
 
 
 

STAGII DE PREDARE/ 
PERFECȚIONARE ÎN 

STRĂINĂTATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data întocmirii  
 

  
2012: Perfecționare în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social 
European pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Dezvoltarea 
resurselor umane în învăţământul superior pentru utilizarea sistemului 
e-learning, curs de specialitate în format Lectora, UPG Ploiești, 
(director de proiect conf. univ. dr. Gabriela Moise)  
1998: Cursul de vară Literature for Universities, organizat de 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în colaborare cu Oxford 
Brooke University 
 
Iunie 2016: Grant Erasmus, Training cadre didactice, Universitatea din 
Porto 
Mai 2015: Grant Erasmus, Mobilităţi cadre didactice, Universitatea din 
Ljubljana 
Noiembrie 2013: Grant Erasmus, Mobilităţi cadre didactice, 
Universitatea din Malta 
Martie 2012: Grant Erasmus, Mobilităţi cadre didactice, Universitatea 
din Malta 
Aprilie 2011: Grant Erasmus, Mobilităţi cadre didactice, Universitatea 
Bretagne-Sud, Lorient, Franţa 
Mai 2006: Grant Erasmus, Mobilităţi cadre didactice, Universitatea din 
Rouen, Franţa 
Iunie-August 2000: Bursă de cercetare la Zürich James Joyce 
Foundation 
Iulie-august 1999: Bursă de perfecționare (Școală de vară la Edinburgh 
University) 
August 1998: Bursă de perfecționare (Școală de vară: Literature for 
Universities la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași). 
 
10.10.2017 

 

http://www.northerntheoryschool.co.uk/?page_id=13
http://www.slsa-eu.org/governance.html

