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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPA ELENA VIOLETA 

Adresă(e) Str. Mărăşeşti, nr. 151, et.6, ap. 21, Bacãu, România 

Telefon(oane) 0234.58.88.84 
 

Mobil: 0744777717 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) popa.violeta@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) ro 
  

Data naşterii 20.11.1974 
  

Sex f 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 25.02.2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri si seminare de literatură română, etnologie si folclor literar românesc, literatură 
română şi literatură pentru copii şi concepte ale ştiinţei literaturii, participări la manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale, activitate de cercetare în domeniul literaturii române, teoriei literaturii, 
folclorului literar românesc; coordonarea cercului studenţesc „Triptic” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 

  

Perioada 25.02.2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de cursuri si seminare de literatură română, etnologie si folclor literar românesc, literatură 
română şi literatură pentru copii şi concepte ale ştiinţei literaturii, participări la manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale, activitate de cercetare în domeniul literaturii române, teoriei literaturii, 
folclorului literar românesc; coordonarea cercului studenţesc „Triptic” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 

  

Perioada 01.10.2001 – 25.02.2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de seminare de literatură română, folclor literar românesc, literatura comparata şi concepte 
ale ştiinţei literaturii, limba engleză,  asistenţă la cursurile predate de titulari, participări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, activitate de cercetare în domeniul literaturii române, teoriei 
literaturii, folclor literar românesc; coordonarea cercului studenţesc „Triptic” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 

  

Perioada 01.09. 1998 - 01.10.2001 
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Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare de seminare de literatură română, concepte ale ştiinţei literaturii, cultură şi civilizaţie, limba 
engleză, asistenţă la cursurile predate de titulari, participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, activitate de cercetare în domeniul literaturii române, teoriei literaturii, folclor literar 
românesc; coordonarea cercului studenţesc „Triptic”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Universitar 

  

Perioada 15.09. 1997 -  01.09.1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de engleză 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare ore de limbă şi literatură engleză 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic „Ştefan cel Mare”, Bacău, 8,  Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.10.2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută cursuri de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Relaţii Publice şi Publicitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalism, cursuri de master 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada 1999-2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  în  Filologie 

10 mai 2006-susţinerea publică a tezei „Petru Caraman. Monografie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie, specializarea Folclor literar românesc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I.Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Filologier 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Română-Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba franceză   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi de comunicare, de interrelaţionare, dobândite prin educaţia academică (conferinţe) şi 
prin experienţă profesională 

- abilitate de adaptare la contexte multiculturale, dobândită prin experienţă profesională  
- capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a implicării în activităţile de la locul de 

muncă  
       -      spirit de initiaţivă şi de fair-play 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a implicării în activităţile de la locul de 
muncă. 

           - coordonarea cercului studenţesc „Triptic”. 
- coordonarea unor proiecte de cercetare, dobândită prin experienţa de muncă 
- capacitatea de a lucra cu termene-limită, dobândită prin experienţa de muncă 
- capacitatea de a lucra în situaţii de stres, dobândită prin experienţa de muncă 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice -operare PC 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

     -       operare PC, Internet browsing, Microsoft FrontPage, dobândite prin experienţa de muncă 
(realizarea site-ului www.angelfire.com/art/triptic; http://masterclr.wordpress.com/, 
http://sites.google.com/site/studiisicercetari, https://sites.google.com/site/centrulinterstudbacau/, 
http://interstud.blogspot.ro/) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - abilităţi literare, dobândite prin educaţia universitară 
  

Alte competenţe şi aptitudini - abilităţi de coordonare a cercetării ştiinţifice şi artistice a studenţilor, dobândite prin experienţă 
profesională (coordonarea activităţii cercului studenţesc Triptic şi realizarea revistei virtuale 
www.angelfire.com/art/triptic) 

 
  

Permis(e) de conducere - 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.angelfire.com/art/triptic
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Informaţii suplimentare Membră în colectivul de redacţie al unei reviste de 
specialitate din ţară sau din străinătate. 
 Redactor la revista „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria Filologie” 

 
Editor/coeditor (de reviste, volume, rezumate) 
 
Alin Popa, Din istoria oraşului Bacău, Ed. PIM, Iaşi, 2008, 242 pagini, ISBN: 978-606-520-139-2 
Alin Popa, Fizionomii urbane şi structuri etno-sociale din Moldova. Bacăul în tranziţia de la târg la 
oraş (1864-1938), Ed. PIM, Iaşi, 2010, 406 pagini, ISBN:  978-606-13-0031-0  
”Studii și cercetări științifice. Seria Filologie” 
 

     N. Recunoaşterea  prestigiului  profesional 
      I. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale naţionale 

 Membră a Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, din 2005 

 Membră a Fundaţiei „Universitaria Philologica” din 2006 
 
 
      II. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale internaţionale 

      

 Membră a SPACE (European Network for Business Studies and Languages) din 2007 
III. Premiul III Poezie şi Premiul Revistei „Oglinda literară”, în cadrul Festivalului Concurs Naţional 

de Creaţie Literară, Ediţia a XIV-a, Bacău, 2-3 octombrie 2015 
 
 
Membră în colective de cercetare 

 Membra in grupul de cercetare in LOGOS– director: Conf. univ. dr. Nicoleta Popa, 
Universitatea din Bacău 

 Membra in grupul de cercetare in GASIE – director: Conf. univ. dr. Cristina Buzoianu-Cârtita, 
Universitatea din Bacău 

 
Membră în comitetele de organizare ale unor manifestări ştiinţifice (congrese conferinţe, colocvii, 
simpozioane) 

 Membră în comitetul de organizare a Conferinţei internaţionale „Semne particulare. Paradigme 
ale identităţii în managementul reprezentărilor sociale”, 25- 28 octombrie 2007, Bacău 

 Membră în comitetul de organizare a Sesiunii ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 
„Centenar Traian Cantemir”, 14 decembrie 2007, Bacău 

 Membră în comitetul de organizare a Conferinţei internaţionale Semne particulare. 
Limba,discurs, societate. Particular Signs. Language, Discourse, Society, 21-23 Noiembrie 
2008, Bacau 

 Membră în comitetul de organizare a Conferinţei internaţionale Semne particulare, 21-23 
octombrie 2009, Bacau 

 Colocviul “Plurilingvism şi interculturalitate”, ediţia I, Discurs poetic. Poetica discursului, Bacău, 
6-7 octombrie, 2011, Bacău, România 

 Simpozionului Aniversar Dialoguri Academice. Stelian Dumistrăcel – 75, Bacău, 23 noiembrie, 
2012 

 Colocviul “Plurilingvism şi interculturalitate”, ediţia a II-a, Discurs teatral, teatralitatea 
discursului şi (mizan)scena cotidianului, Bacău, 26-27 aprilie 2013;  

 
 

30 prezentări la conferinţe,  15 cărți publicate şi note de curs, 9 capitole în cărţi publicate, 12 lucrări 
publicate  indexate în baze de date internaţionale, 14 articole în volume ale conferinţelor sau reviste de 
specialitate. 
 

 

 

Anexe Lista de lucrări ştiinţifice 

 
Actualizat la data de, 
2.01.2019 
 

Semnătura, 


