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CURRICULUM
VITAE
EUROPASS

INFORMAŢII
PERSONALE

Nume / Prenume

Adresă(e)

Telefon(oane)

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

Data naşterii

Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada

CHEŞCĂ ALINA BEATRICE

alina.chesca@univ-danubius.ro

Română

9.06.1974, Constanţa, ROMÂNIA

Femeiesc

2006 – prezent
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Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Lector universitar doctor – Universitatea „Danubius”, Galaţi

1999-2006

Asistent universitar doctorand – Universitatea „Danubius”, Galaţi

1997-1999

Preparator universitar

Octombrie 2009 – decembrie 2010

Realizator şi prezentator al emisiunii „Învăţăm în Europa”
difuzată pe postul TV Galaţi

15.09.1994 – 15.06.2001

Profesor de limba engleză la grădiniţă, Galaţi

Universitatea “Danubius”, Galaţi:
- activităţi de predare, seminarizare, examinare şi evaluare
- cercetare ştiinţifică (participarea la conferinţe şi
simpozioane naţionale şi internaţionale, publicarea de articole în
reviste de specialitate şi volumele conferinţelor, publicarea de
cursuri şi cărţi de specialitate)
- membru în Senatul Universităţii „Danubius”
- membru în Comisia de etică a Universităţii „Danubius”
- membru al Consiliului Facultăţii de Comunicare şi Relaţii
Internaţionale
- coordonator de program la specializarea Comunicare şi Relaţii
Publice, forma de învăţământ ID

- membru în Comisia de monitorizare a programelor de studii din
cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

- membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în cadrul
Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

- membru în Comisia de evaluare anuală a performanţelor cadrelor
didactice în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii
Internaţionale
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- secretar de redacţie al revistei ştiinţifice “Acta Universitatis
Danubius. Communicatio” (2007-2008), Print ISSN: 1844-
7562, Online ISSN: 2069 – 0398

- Managing Director (Editorial board) al revistei ştiinţifice “Acta
Universitatis Danubius. Relationes Internationales”, Print
ISSN: 2065-0272, Online ISSN: 2344-1348

- Membru în Comitetul Internaţional al Revistei ”Economics &
Strategic Management of Business Process (ESMB)”, ISSN
2356-5608

- 2010 - prezent - membru în comisia de licenţă a Facultăţii
de Comunicare şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii
„Danubius”
- coordonator al lucrărilor de licenţă ale studenţilor din cadrul
Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
- examinarea competenţelor lingvistice pentru studenţii
participanţi la bursele ERASMUS

- membru în comitetele de organizare a conferinţelor
internaţioanle ale Universităţii ”Danubius”, Galaţi
- membru în comisia de înscriere la Facultatea de Comunicare
si Relaţii Internaţionale
- îndrumarea studenţilor participanţi la simpozioanele
ştiinţifice
- membru în comisiile de evaluare a studenţilor ce participă la
simpozioanele ştiinţifice
- traduceri de documente pentru evaluările instituţionale,
traducerea Antologiei Universităţii (română-engleză)
- interpretariat pentru evenimentele internaţionale organizate
de universitate
- asistenţă la examene

Cursuri predate:

- 6–12 mai 2014 – ”Culture, Civilization and
Interculturality”, Universitatea Kadir Has, Facultatea de
Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Istanbul, TURCIA, în cadrul
programului Erasmus
- 24 – 30 septembrie 2012 - Mythology Course, Universitatea
Kadir Has, The Faculty of Economics, Administrative and Social
Sciences, Istanbul, TURCIA, în cadrul programului Erasmus
- martie 2012 - Honours Course: ”Imagological Aspects in
Bram Stoker’s Dracula” - în cadrul programului ”Study and
Travel”, la Universitatea „Danubius”, prin Departamentul de
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Studii Interculturale - în colaborare cu Arcadia University, SUA
- martie 2013 - Honours Course: ”Mihai Eminescu – National
and International Poet” - în cadrul programului ”Study and
Travel”, la Universitatea „Danubius”, prin Departamentul de
Studii Interculturale - în colaborare cu Arcadia University, SUA
- martie 2014 - Honours Courses: ”Imagological Aspects” şi
”Romanian Poetry” - în cadrul programului ”Study and Travel”,
la Universitatea „Danubius”, prin Departamentul de Studii
Interculturale - în colaborare cu Arcadia University, SUA
- curs de Engleză juridică pentru studenţii Facultăţii de

Drept, anii I şi II, formele de învăţământ: cu frecvenţă,
frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă

- curs de Limba engleză  pentru Comunicare şi Relaţii
Publice, pentru studenţii Specializării Comunicare şi Relaţii
Publice, anul I, formele de învăţământ: cu frecvenţă şi
învăţământ la distanţă

- cursul Modele de Comunicare în Limba Engleză, pentru
studenţii Specializării Comunicare şi Relaţii Publice, anul
II, formele de învăţământ: cu frecvenţă şi învăţământ la
distanţă

- curs de Limba engleză  pentru Relaţii Internaţionale,
pentru studenţii Specializării Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene, anii I, II şi III, formele de învăţământ: cu
frecvenţă şi învăţământ la distanţă

- curs de Introducere în publicitate şi reclamă, Specializarea
Comunicare şi Relaţii Publice, anul II, cursuri cu frecvenţă şi la
distanţă

- curs de Redactarea materialelor de relaţii publice,
Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, anul III, cursuri
cu frecvenţă şi la distanţă

- seminar de Comunicare şi imagologie, Specializarea
Comunicare şi Relaţii Publice, anul II, cursuri cu frecvenţă

- seminar de Cultură şi civilizaţie europeană, Specializarea
Relaţii Internaţionale, anul I, cursuri cu frecvenţă

- seminar de Engleză juridică pentru studenţii Facultăţii de
Drept, anii I şi II, formele de învăţământ: cu frecvenţă,
frecvenţă redusă

- seminar de Limba engleză  în Comunicare şi Relaţii
Publice, pentru studenţii Specializării Comunicare şi Relaţii
Publice, anul I, formele de învăţământ: cu frecvenţă şi la
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Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

Perioada

Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Perioada

Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe

distanţă
- seminar de Modele de Comunicare în Limba Engleză,

pentru studenţii Specializării Comunicare şi Studii
Europene, anul II, formele de învăţământ: cu frecvenţă şi la
distanţă

- seminar de Limba engleză  pentru Relaţii Internaţionale,
pentru studenţii specializării Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene, anii I, II şi III, formele de învăţământ: cu
frecvenţă, frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă

Universitatea „Danubius”, Galaţi
Bd. Galaţi, nr. 3, Cod 800654

Învăţământ universitar

Decembrie 2008

Doctor în ştiinţe filologice (cu distincţia Summa cum laude)

Limba engleză, Teorie literară, Literatură română şi engleză,
Critică literară

Universitatea ”Ovidius”, Constanţa – Facultatea de Filologie

ISCED 6

1993 – 1997

Licenţiat în ştiinţe filologice

Limba engleză contemporană, Limbă română contemporană,
Literatură engleză, Literatură română, Teoria literaturii, Critică
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profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea
naţională sau
internaţională

Perioada

Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european(*)

Engleză

Germană

Franceză

Competenţe şi abilităţi
sociale

literară, Pedagogie şi metodică

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Litere şi
Ştiinţe, Profilul Filologie, Secţia engleză-română

ISCED 5

1989 –1993

Domeniul filologie-istorie

Limba şi literatura română, Limba şi literatura engleză, Istorie,
Psihologie, Pedagogie, Limba latină

Şcoala Normală „Costache Negri”, Secţia de Filologie-Istorie,
Galaţi (Liceu)

Română

Înțelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare

la
conversație

Discurs
oral

Exprimare
scrisă

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
indepen-
dent

Utilizator
indepen-
dent

Utilizator
experimen-
tat

Utilizator
indepen-
dent

Utilizator
indepen-
dent

Utilizator
indepen-
dent

Utilizator
indepen-
dent

Utilizator
indepen-
dent

Faptul că îmi desfăşor activitatea în învăţământul superior a făcut
să dobândesc şi să dezvolt aptitudini precum comunicarea, lucrul în
echipă, spiritul de într-ajutorare. Cursurile urmate în cadrul
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

COMPETENŢE ŞI
APTITUDINI
ARTISTICE

Liceului Pedagogic şi cele din cadrul facultăţii pe care am absolvit-o
au făcut să deţin cunoştinţe avansate de psiho-pedagogie şi metodica
predării.

- competenţe privind organizarea şi conducerea activităţii
altor persoane (studenţi)
- implicată în organizarea conferinţelor internaţionale ale
Universităţii „Danubius”
- abilităţi de control şi coordonare, spirit de iniţiativă
- implicată în organizarea de evenimente culturale în cadrul
Universităţii „Danubius”, dar şi la diverse instituţii de cultură
- Leaderul echipei României în cadrul unor proiecte

internaţionale pentru tineret (Youth in Action Programme:
IQ 2008 şi Promote Yourself - 2009)

Utilizare P.C. (Word, Excell, PowerPoint, Internet)

Instruire in tehnologia ID:

- Curs de pregatire sustinut de prof dr. Wolfgang Schumann,
Universitatea Tubingen Germania - „E-learning 2.0 – the state of
the art in distance learning” – Platforma Agora Wissen -
octombrie 2008
- Curs instruire in tehnologia ID in perioada 22 - 29.09.2010
- Certificat pentru absolvirea Programului de formare şi
conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă -
ID, organizat şi desfăşurat de Universitatea Spiru Haret, în
parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare şi TUV
Austria – România – 2013
- Diplomă de participare la cursurile de perfecţionare în tehnologii
ID organizate de Universitatea DANUBIUS din Galaţi prin
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă
Redusă, 22 oct. - 26 oct. 2012

Literatura:

- membru al Societăţii Scriitorilor „Costache Negri”, Galaţi
- redactor colaborator al revistei culturale „Constelaţii
Diamantine” din Craiova (2010 - 2011)
- redactor colaborator al revistei culturale „Regatul cuvântului”
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din Craiova (din 2011)
- redactor colaborator al revistei culturale „Sfera Eonică” din
Craiova (din 2013)
- 7 volume de poezie publicate:
- „Fata cu părul de valuri”, Editura Evrika, Brăila, 2002
- „Viaţa cu fiecare răsuflare”, Editura Sinteze, Galaţi, 2005
- „Fetiţa de la celălalt capăt de suflet” / “The Little Girl from the
Other Side of the Soul” (volum bilingv), Editura Zigotto, Galaţi,
2008 (lansată la Press Club, Calcutta, India)
- „Odiseea din noi” (Colecţia cArtESENŢE), Editura Centrului
Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2013
- „Sărutul   zeilor”/”Kiss of the Gods” (volum bilingv), Ed. Axis
Libri, Galaţi, 2013
- „Jurnalul soarelui”/ ”Journal of the Sun” (volum bilingv),
Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2014
- „În grădina primăverii” (carte pentru copii), Editura Zigotto,
Galaţi, 2014
- poezii publicate în revistele culturale: Phoenix Magazine (Statele
Unite ale Americii), Convorbiri Literare, Dacia Literară, Cronica,
Destine, Porto-Franco, Dunărea de Jos, Regatul cuvântului,
Constelaţii Diamantine, Sfera Eonică, Est, Colinda.

- prezentă în 14 antologii de poezie şi cărţi de critică literară:
Anthology dedicated to Hazara People (2014, Norvegia), Ilie Zanfir
– „Galaţiul în spaţiul cultural naţional” (2013), Cezarina Adamescu
- “Întâlniri imprevizibile“ (2013), Cezarina Adamescu - “Întâlniri
afective” (2013), „Pagini literare. Ro” (2008, Bulgaria, Balcic),
Almanahul Revistei „Dunărea de Jos” (2007), Antologia literaturii
gălăţene contemporane (2008), Ioan Toderiţă – „Revelaţia şi
relevanţa textului literar. Scriitori gălăţeni contemporani” (2011),
„Album 24 – cArtESENŢE şi Athanor”(2013), „Opt încercări de-a
te naşte singur” (2005), „Vox Juventutis” (2000), ,,Poeţi la Castel”
(2 volume: 2000, 2002) şi ,,Poteci prin suflet” (Editura Centrului
Cultural, Galaţi, 2002).
- 9 prefeţe scrise pentru cărţi de poezie şi romane
- particip în mod activ la evenimentele culturale din oraşul Galaţi
- premii literare la concursurile naţionale de poezie de la Galaţi,
Tecuci, Tulcea, Vaslui, Slatina şi Bucureşti

Diplome obţinute:

- Premiul Revistei „Ateneu” – BACĂU – la Festivalul naţional de
poezie „Grigore Hagiu”, oct. 2000
- Premiul III la Festivalul naţional de poezie şi eseu „Panait
Cerna”, TULCEA, iulie 2000
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- Premiul Revistei „Cronica” la Festivalul naţional de poezie
„Costache Conachi”, TECUCI, mai 2000
- Premiul III la Festivalul naţional de poezie „Ion Iancu Lefter”,
VASLUI, oct. 2001
- Premiul III la Festivalul naţional de poezie „Ion Minulescu”,
SLATINA, ed. a X-a, 18-20 aprilie 2001
- Diplomă acordată de Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”,
Galaţi pentru promovarea culturii în rândul tinerilor în cadrul
manifestărilor prilejuite de Sărbătorirea a 130 de ani de la
întemeierea şcolii, 2008
- Diplomă de excelenţă în cadrul manifestării „Poetele oraşului
Galaţi”, cu prilejul Zilelor Bibliotecii „V.A. Urechia”, nov. 2008
- Diplomă de excelenţă pentru parteneriat cultural cu ocazia
împlinirii a 40 de ani de existenţă a Casei de Cultură a Sindicatelor
Galaţi, 2009
- Diplomă de onoare acordată de Casa de Cultură a Sindicatelor
Galaţi pentru realizarea expoziţiei inedite „Egipt - istorie şi
mister”, 2010
- Diplomă de merit acordată de Casa de Cultură a Sindicatelor
Galaţi pentru o extraordinară colaborare şi participare la proiecte
culturale, 2010
- Diplomă acordată de Revista Centrului Cultural „Dunărea de
Jos” pentru colaborare culturală, 2010
- Diploma “Lumină şi carte”, acordată de Colegiul Naţional Mihail
Kogălniceanu, pentru calitatea de mebră a echipei de scriitori în
cadrul proiectului „11 - Poezia campioană în Galaţi”, martie 2012
- Diplomă de excelenţă acordată de Zonta International, District
30, Area 05 în cadrul Balului Trandafirului, ed. a II- a – „GALA
FEMEILOR DE SUCCES”,  2013

Traduceri literare:

- traducerea în limba engleză a antologiei de poezie „Opt încercări
de-a te naşte singur”/”Eight Attempts of Being Born Alone”, Ed.
Centrului Cultural Galaţi, 2005
- traducerea în limba engleză a încă 4 volume de versuri: Nicolae
Negulescu, “Nunta cuvintelor”/“The Wedding of Words”, Editura
Singur, Târgovişte, 2013; „Fetiţa de la celălalt capăt de suflet” /
“The Little Girl from the Other Side of the Soul”, Editura Zigotto,
Galaţi, 2008; „Sărutul zeilor”/ ”Kiss of the Gods”,  Ed. Axis Libri,
Galaţi, 2013; „Jurnalul soarelui”/ ”Journal of the Sun”, Editura
Pax Aura Mundi, Galaţi, 2014.
- traduceri literare pentru diverse reviste de cultură
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ALTE COMPETENŢE ŞI
APTITUDINI

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Prezentări de spectacole şi conferinţe internaţionale:

- 1991-1995 - am prezentat în limbile română şi engleză
spectacolul dedicat Zilei Marinei Române, organizat de
Comandamentul Marinei din Constanţa

- 1992-1995 - am prezentat primele trei ediţii ale Festivalului de
muzică uşoară „Tridentul de aur”, Constanţa

- iunie 2012 - am prezentat evenimentul de caritate Balul
Trandafirului, organizat de Zonta Club Galaţi

- prezentarea conferinţelor internaţionale organizate de
Universitatea “Danubius” (GAUC şi EIRP)

Din 2001 - colaborare cu redactori de televiziune şi fotografi
profesionişti pentru realizarea unor filme de scurt metraj şi emisiuni
pe teme culturale. În decembrie 2001 a fost difuzat pe postul TV
Express filmul intitulat „Conştiinţe de serviciu”, în care au fost
prezentate părerile mele despre societate, cultură, precum şi imagini
filmate la diverse evenimente culturale la care am participat.

Fotografia:

- 7 iulie 2010 – deschiderea expoziţiei mele de fotografie
„Malaezia-paradis tropical”, Casa de Cultură a Sindicatelor,
Galaţi

- 10 septembrie 2010 - deschiderea expoziţiei de fotografie
„Egipt-istorie si mister”, Casa de Cultură a Sindicatelor,
Galaţi

- 18 septembrie 2012 - deschiderea expoziţiei de fotografie
„Konya şi Mevlana – magia spiritualităţii”, Casa de Cultură a
Sindicatelor, Galaţi

- în pregătire alte 3 expoziţii de fotografie

Participări la conferinţe internaţionale :

- Conferinţa internaţională organizată de Comisia Europeană de
Cultură: „CULTURE – CIMENT DE L’EUROPE”, Bruxelles,
BELGIA, 28 ianuarie-1 februarie 2007
- Conferinţa internaţională organizată de Comisia Europeană de
Cultură: „CULTURE – CIMENT DE L’EUROPE”, Istanbul,
TURCIA, 29 martie-2 aprilie 2007
- Seventh International Conference of Romanian Society for
English and American Studies : Universitatea „Dunărea de Jos”,
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Galaţi, ROMÅNIA, 8-10 October 2004
- International Conference of English and American Studies,
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, ROMÅNIA , 20-21
octombrie, 2005
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÅNIA, 5-6
mai 2006
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÅNIA,
octombrie 2007
- International Conference  “Culture, Subculture and
Counterculture”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi,
ROMANIA, 2-4 noiembrie 2007
- Seminarul Internaţional ”Training service for operators in the
system of lifelong learning and professional formation and active
labour politics”, Budapesta, UNGARIA, Camera de Comerţ
italiano –maghiară, 25-26 martie 2008
- The 3rd International IDEA Conference organizată de Ege
University din Izmir, TURCIA, 16-19 aprilie 2008
- Training pentru proiectul internaţional IQ 2008, Brovst,
DANEMARCA, 10-12 Mai 2008
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÅNIA, 16-17
mai 2008
- ”The 12th International Cultural Studies Symposium –
Redefining Modernism and Postmodernism”, Ege University,
Izmir, TURCIA, 29 aprilie - 1 mai 2009
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÅNIA, 15-16
mai 2009
- International Conference “Rejuvenating the Passion for
Teaching and Learning of Languages”, UITM Penang Academy of
Language Studies, Georgetown Penang, MALAEZIA, 2009
- “The 6th International Conference on Internationalization of
Quality Assurance, Accreditation and Management of Higher
Education”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, în colaborare cu
Kent State University, Ohio, SUA şi Voronezh State University,
RUSIA, 17-22 iunie 2009
- Conferinţa internaţională „Dunărea – axă a identităţii europene”,
Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÂNIA, 29 iunie 2009
- Conferinţa internaţională ”English language and literature
studies: image, identity, reality”, the Faculty of Philology,
University of Belgrade, SERBIA, 4-6 decembrie 2009
- Conferinţa internaţională ”Telling ELT Tales out of School”,
Faculty of Education – ELT Department, Famagusta, CIPRU, mai
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2010
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÅNIA, 15-16
mai 2010
- Conferinţa Internaţională “Oriental languages and cultures”,
Russian State University for the Humanities (RSUH), Moscova,
RUSIA, 25-26 nov. 2010
- Conferinţa Internaţională “Change and Challenge”, 13th Annual
International Cultural Studies Symposium, Ege University, Izmir,
TURCIA, 4-6 mai 2011
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÅNIA, 13-14
mai 2011
- Conferinţa Internaţională ”Spectrum of Education Teacher’s
Conference”, FMV Işic Foundation, Istanbul, TURCIA, 23-26 nov.
2011
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galati, ROMÅNIA, 18-19
mai 2012
- Conferinţa Internaţională “The Danube – Axis of European
Identity”, Universitatea de Stat “B.P. Hasdeu”, Cahul,
REPUBLICA MOLDOVA, 29 iunie 2012
- participarea la seria de workshop-uri “Intercultural Learning”,
în cadrul EFIL (European Federation for Intercultural Learning)
Volunteer Summer Summit în Ogre, LETONIA, iulie 16 – 21 2012
(care au inclus: Latvian Dance Workshop, Intercultural Learning
Activities for Different Audiences, Getting to know other cultures:
Creating your own Chapter Exchange, Human Rights for all
Humankind)
- participarea la ACADEMIA DE VARĂ, cu tema “Perspective noi
în didactică. De la centrarea pe student la abordarea prin
competenţe”, organizată la Universitatea “1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, în perioada 1-9 august 2012
- Conferinţa Internaţională „GAUC (Global Advancement of
Universities and Colleges)”, Universitatea “Danubius”, Galaţi,
ROMÂNIA (în colaborare cu SUA, Rusia şi China), 29-31 mai
2013
- Conferinţa Internaţională “The Danube – Axis of European
Identity”, Izmail State Liberal Arts University, Izmail, UCRAINA,
29 iunie 2013
- Conferinţa internaţională “Integrity in Business: key for
sustainable and long term prosperity” (în calitate de membru al
Comisiei de etică din cadrul Universităţii Danubius), organizată de
Transparency International România, cu lansarea Pactului
Naţional de Integritate pentru Mediul Academic, Bucureşti, 27-29
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nov. 2013
- Conferinţa Internaţională „Integrarea Europeană – Realităţi şi
Perspective”, Universitatea „Danubius”, Galaţi, ROMÅNIA, 16-17
mai 2014
- Conferinţa Internaţională “Perspectives in the Humanities and
Social Sciences: Hinting at Interdisciplinarity”, Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ROMÅNIA, 23-24 mai 2014
- Conferinţa Internaţională “The Danube – Axis of European
Identity”, 29“Anghel Kanchev” University of Ruse, BULGARIA,
29 iunie 2014

Participări la proiecte internaţionale:

- Membru al proiectului internaţional Leonardo da Vinci ”Training
service for operators in the system of lifelong learning and
professional formation and active labour politics” – Ungaria,
Budapesta (iniţiat de Provincia di Perugia din Italia, cu
participarea României, Ungariei, Slovaciei şi Bulgariei), ce are ca
obiectiv transferul de cunoştinte în utilizarea unor instrumente
inovative care facilitează promovarea politicilor active de
combatere a şomajului şi urmăreşte  dezvoltarea şi implementarea
unui sistem model de training (VET – Vocational Education and
Training) şi management al competenţelor pentru a facilita
integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi transparenţa şi
recunoaşterea sistemelor de formare continuă, printr-un înalt
standard al calităţii (martie 2008).

- Membru al programului internaţional Youth in Action
Programme şi leader al echipei României în cadrul proiectului IQ
2008 – Danemarca, Brovst (în colaborare cu Danemarca, România,
Ungaria, Cehia, Portugalia, Italia) ce are ca obiectiv schimburile de
tineri supradotaţi din Europa, cu participarea acestora la diverse
programe de instruire multiculturală. Pe durata programului,
tinerii beneficiază de un program comun de activitaţi cu obiective
specifice. Acest program oferă acces la activitaţile de învăţare non-
formală din cadrul competenţelor cheie europene, ajută tinerii să
dobândească noi abilităţi, cunoştinţe şi atitudini şi să le folosească
într-o varietate de contexte (mai 2008, iulie 2008).

- Leader al echipei României în cadrul proiectului ”Promote
Yourself” (aparţinând programului internaţional Youth in Action
Programme) – Slovenia, Ptuj (în colaborare cu Slovenia, Grecia şi
Estonia), al cărui scop este promovarea mobilităţii internaţionale a
tinerilor, ca o soluţie pentru pentru şomajul crescând, provocat de
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situaţia economică mondială actuală (iulie 2009, august 2009).
- Membru în Comitetul International al Revistei ”Economics &
Strategic Management of Business Process (ESMB)”

Certificate obţinute:

- Certificat ”E-learning 2.0 – the state of the art in distance
learning”, pentru cursul de predare a tehnologiei informatice
folosite în învăţământul la distanţă organizat de Agora Wissen
(director Prof. Dr. Wolfgang Schumann) – 15-16 octombrie 2008

- Certificat pentru workshop-ul: Intercultural Learning Activities
for Different Audiences (Letonia, iulie 2012)

- Certificat pentru workshop-ul: Getting to know other cultures:
Creating your own Chapter Exchange (Letonia, iulie 2012)

- Certificat pentru workshop-ul: Human Rights for all Humankind
(Letonia, iulie 2012)

- Certificat pentru Cursul de instruire în managementul calităţii,
seria de  standarde SR EN ISO 9000, explicarea cerinţelor
standardului SR EN ISO 9001: 2008, documentele SMC SR EN ISO
9001:2008, organizat în perioada 22-23.01.2009, Galaţi
- Certificat pentru participarea la Workshop-ul „ZIUA CARIEREI
2013”, organizat de Universitatea „Danubius” în cadrul proiectului
„Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor
universitare şi valorificarea competenţelor informale”
- Diplomă specială pentru implicarea în organizarea ediţiei 2013 a
evenimentului european “Noaptea Cercetătorilor”
- Certificat pentru Cursul de audit QI Consulting pentru auditori
de terţă parte conform SR EN ISO 19011:2003 ai sistemelor de
management al calităţii SR EN ISO 9001: 2008 organizată în
perioada 09 - 13.02.2009, Galaţi
- Certificat pentru Cursul de instruire in tehnologia ID in perioada
22-29.09.2010
- Diplomă de participare pentru participarea la proiectul
„Dimensiunea calitativă şi cantitativă a pieţei muncii din
perspectiva managementului prin valoare”, desfăşurat în perioada
12-23 dec. 2011, din cadrul planului naţional de cercetare,
dezvoltare şi inovare 2007-2013 PN II, Programul IDEI,
Subprogramul Şcoli de Studii Avansate
- Certificat de participare la workshop-ul „Marketing şi
comunicare”, organizat de Universitatea Danubius în cadrul
proiectului „Dezvoltarea sistemului european de management al
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calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor informale”,
22 febr. 2012
- Certificat de participare la workshop-ul „Orientare şi tutoriat”,
organizat de Universitatea Danubius în cadrul proiectului
„Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor
universitare şi valorificarea competenţelor informale”, 23 febr. 2012


