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Experienţă profesională Aptitudini

PRORECTOR PROGRAME DE STUDII  ȘI  MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
2016 -  2020 |  Universitatea Petrol-Gaze,  Ploieșt i

 » Coordonarea activităților în domeniul programelor didactice universitare
 » Asigurarea funcţionării Sistemului de Management al Calităţii la nivelul 

Universităţii şi aplicarea tuturor prevederilor din actele normative în vigoare 
privind calitatea

 » Coordonarea întocmirii şi actualizării metodologiilor, regulamentelor şi procedu-
rilor aferente procesului didactic şi managementului calităţii

PROFESOR UNIVERSITAR 
2014 -  PREZENT |  Universitatea Petrol-Gaze,  Ploieșt i

 » Titular de curs la disciplinele Comunicare interculturală (master), Manifestări ale 
(post)modernităţii în context intercultural: fenomenul artistic modernist (master), 
Scrierea proiectelor și Management de proiect (master) Literatură britanică și 
americană modernistă şi postmodernistă (licenţă).

DECAN AL FACULTĂȚII  DE LITERE ȘI  ȘTIINȚE 
2012 -  2016 |  Universitatea Petrol-Gaze,  Ploieșt i

 » Reprezentarea facultăţii în relaţiile cu studenţii, cu personalul didactic şi didactic 
auxiliar şi cu mediul economico-social şi cultural extern 

 » Coordonarea activității de întocmire și revizuire a planurilor de învăţământ pentru 
domeniile şi specializările de la studiile universitare de licenţă şi masterat şi a 
tuturor documentelor conexe acestor planuri

 » Lansarea comenzilor pentru îndeplinirea sarcinilor didactice
 » Coordonarea procesului de întocmire a documentaţiei pentru autorizarea, acredi-

tarea şi autoevaluarea periodică a programelor de studii din cadrul facultăţii

Aptitudini de comunicare și de lucru 
în echipă (echipe multiculturale şi 
multinaţionale), atât la nivelul Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti cât şi prin realizarea 
unui dialog cu alte universităţi din ţară şi din 
străinătate pe probleme educaţionale şi de 
management al educaţiei.

Apartenenţă 

LA COMITETE ȘTIINȚIFICE 
ŞI ORGANIZAŢII PROFESIONALE

Expert evaluator ARACIS pentru domeniul 
Filologie (2013 şi în prezent);

Membru în comitetul științific al jurnalului 
Cultural Intertexts, Universitatea „Dunărea 
de Jos” Galați (2016 și în prezent);

Referent ştiinţific al Editurii Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploieşti (2000 şi în 
prezent);

Referent ştiinţific al Editurii Universităţii 
„Transilvania” din Braşov (2013 şi în 
prezent);

Membru al RSEAS - Societatea Română 
de Anglistică şi Americanistică, ESSE - 
Societatea Europeană de Anglistică şi 
RAAS – Societatea Română de Studii 
Americane

PRODECAN AL FACULTĂȚII  DE LITERE ȘI  ȘTIINȚE 
2002 -  2012 |  Universitatea Petrol-Gaze,  Ploieșt i

Atribuții, în limita responsabilităților delegate de decan:

 » Coordonarea activității de întocmire și revizuire a planurilor de învăţământ pentru 
domeniile şi specializările de la studiile universitare de licenţă şi masterat şi a 
tuturor documentelor conexe acestor planuri

 » Lansarea comenzilor pentru îndeplinirea sarcinilor didactice
 » Coordonarea procesului de întocmire a documentaţiei pentru autorizarea, acredi-

tarea şi autoevaluarea periodică a programelor de studii din cadrul facultăţii
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Realizări

LECTOR UNIVERSITAR 
1994 -  2005 |  Universitatea Petrol-Gaze,  Ploieșt i

 » Titular de curs la disciplinele: Cultură şi civilizaţie engleză, Istoria literaturii 
engleze (Evul Mediu şi Renaşterea), Istoria literaturii engleze (Modernism şi 
Postmodernism) (licenţă) 

 » Activitate de seminar la disciplinele: Cultură şi civilizaţie engleză, Istoria literaturii 
engleze (Evul Mediu şi Renaşterea), Istoria literaturii engleze (Modernism şi 
Postmodernism) (licenţă), limba engleză – curs practic, limba engleză pentru 
studenţii specializărilor nefilologice

ASISTENT UNIVERSITAR 
1990 -  1994 |  Universitatea Petrol-Gaze,  Ploieșt i

 » Activitate de seminar şi lucrări de laborator la disciplinele: limba engleză – curs 
practic, limba engleză pentru studenţii specializărilor nefilologice. 

PROFESOR DE LIMBA ENGLEZĂ 
1989 -  1990 |  Școala cu clasele I -VI I I ,  Homorâciu,  Prahova

 » Planificarea, proiectarea şi susţinerea orelor de limba engleză pentru elevii 
ciclului gimnazial.

PROFESOR DE LIMBA ENGLEZĂ ȘI  FRANCEZĂ 
1985 -  1989 |  Liceul  industr ial  Nr.2,  Moreni ,  Dâmbovița

 » Planificarea, proiectarea şi susţinerea orelor de limba engleză și franceză pentru 
elevii ciclului liceal.

AUTOR UNIC al unui număr de 5 cărţi 
și al 70 de articole și capitole publicate 
în volume tematice, reviste şi jurnale de 
specialitate şi în volumele unor conferinţe 
naţionale şi internaţionale, EDITOR al unui 
volum și TRADUCĂTOR al unei cărți 

DIRECTOR PROIECT ROSE – Centre de 
învățare AG 80 SGU/CI/I Start up – Ghidul 
tău de învățare

DIRECTOR PROIECT CNFIS-FDI-2016-0067 
„Unitate în diversitate - dezvoltarea com-
petențelor interculturale pentru o mai bună 
integrare și adaptare culturală a studentilor 
internaționali din Universitatea Petrol-Gaze 
din Ploiești

COORDONATOR GESTIONARE beneficiari 
programe de formare în cadrul Proiectului 
POSDRU 57/1.3/S/32629 „Formarea profe-
sională a cadrelor didactice din învăţămân-
tul preuniversitar pentru noi oportunităţi de
 dezvoltare în carieră”

EXPERT COMUNICARE în cadrul Proiec-
tului POSDRU 86/1.2/S/62689 „Formarea 
personalului universitar şi a studenţilor 
în utilizarea instrumentelor informatice 
moderne în domeniul managementului 
universitar”

COORDONATOR PROIECT LEONARDO: 
Trainer’s Training to Virtual Learning 
Communities, P/99/2/07072/PI/II.1.1.A/
FPC, coordonator Universitatea Mihno, 
Portugalia

COORDONATOR AL ECHIPEI UPG în 
Proiectul naţional ENTRANCE privind 
reorganizarea concursului de admitere în în-
văţământul superior, coordonator Consiliul 
Britanic, Bucureşti, 1996-2000

COORDONATOR AL ECHIPEI A UPG în 
Proiectul naţional BRITISH CULTURAL 
STUDIES privind introducerea Studiilor cul-
turale britanice în Planurile de învăţământ 
ale Facultăţilor cu profil filologic, coord. 
Consiliul Britanic, Bucureşti, 1999-2002.

Educație

LICENȚĂ - FILOLOGIE,  SPECIALIZAREA ENGLEZĂ -  FRANCEZĂ 
1981 -  1985 |  Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Discipline principale: Limba şi literatura engleză / Limba şi literatura franceză

DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
1977 -  1981 |  Liceul Constantin Dobrogeanu Gherea, Ploiești
Discipline principale: Domeniul Filologie - Istorie

DOCTOR ÎN FILOLOGIE   
1993 -  2001 |  Universitatea din București
Discipline principale: Limba şi literatura engleză / cercetare în domeniu

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 
2005 -  2014 |  Universitatea Petrol-Gaze,  Ploieșt i

 » Titular de curs la disciplinele Comunicare interculturală (master), Manifestări ale 
(post)modernităţii în context intercultural: fenomenul artistic modernist (master), 
Cultură şi civilizaţie engleză (licenţă), Istoria literaturii engleze (Modernism şi 
Postmodernism) (licenţă).

Experienţă profesională
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Cursuri de specializare

METODE DE PREDARE A LIMBII  ENGLEZE PENTRU 
GRUPURI PROFESIONALE 
iunie 1995
The British Council (Bucureşti)

PROGRAM DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE
iu l ie  1981 
Dezvoltarea de competenţe specifice proiectării şi implementării programelor de 
formare în tehnologia educaţiei la distanţă.

SESIUNE DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR MANAGERIALE
martie 2019 
Centrul pentru Profesionalizarea Managementului Universitar din România, 
Academia Română

LITERATURĂ AMERICANĂ CONTEMPORANĂ   
iunie -  iul ie  2007  
The United States Department of State, The Commonwelath Center for the 
Humanities and Society, The University of Louisville

Competențe digitale

Limbi străine

Suita Office: Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint

Engleză, Franceză


