EUROPEAN
C U R R I C U L UM V IT A E

INFORMAŢII PERSONALE

Nume şi prenume
Adresă

AMĂLĂNCEI Brîndusa-Mariana
Str. Spiru Haret nr. 8, Bacău

Telefon

0234588884

Fax
E-mail
Naţionalitate

amalancei.brindusa@ub.ro
Română

Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2016–în prezent
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău

Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

octombrie 2012–15 mai 2016
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău

Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

octombrie 2012–în prezent
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău

Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat

22 februarie–26 martie 2013
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului

Universitar
Decanul Facultăţii de Litere
Conceperea dezvoltării strategice a Facultăţii, coordonarea activităţilor Consiliului
Facultăţii, aprobarea bugetelor programelor de studii

Universitar
Prodecan cu managementul calităţii, cu etica şi imaginea Facultăţii
Coordonarea activităţilor de implementare a Sistemului Integrat de Management la
nivelul Facultăţii de Litere şi a activităţilor de evaluare a cadrelor didactice,
elaborarea strategiei de promovare a Facultăţii

Universitar
membru în Consiliul Facultăţii de Litere
Coordonează activitățile și prezidează ședințele Consiliului Facultății

Universitar
Director interimar – Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale
comunicării
Realizarea managementului şi conducerii operative
a
responsabilităţi privind managementul cercetării, calităţii
departament, managementul financiar al departamentului

departamentului,
activităţilor din

februarie–octombrie 2012
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău
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• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitar

• Funcţia sau postul ocupat

Membru în Senatul Universităţii – Comisia pentru relații cu mass-media și de
promovare a imaginii Universității

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Elaborarea strategiei şi controlul modului de realizare a obiectivelor ce privesc
relaţiile cu mass-media şi promovarea imaginii Universităţii

Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2016 – în prezent
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău

Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2007–2016
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2004–2007
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău

• Data (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2001–2004
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău
Universitar

Universitar
Conferențiar universitar doctor
Predare de cursuri, realizarea de cursuri, cercetare ştiinţifică în domeniul lingvisticii,
retoricii, comunicării şi relaţiilor publice, participări la conferinţe ştiinţifice naţionale
şi internaţionale

Universitar
Lector universitar doctor
Predare de cursuri, realizarea de cursuri, cercetare ştiinţifică în domeniul lingvisticii,
retoricii, comunicării şi relaţiilor publice, participări la conferinţe ştiinţifice naţionale
şi internaţionale

Universitar
Asistent universitar doctor
Predare de seminare şi cursuri practice, participări la manifestări ştiinţifice, activitate
de cercetare

Preparator universitar
Predare seminare şi cursuri practice de limba franceză, activitate de cercetare

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
(ÎNCEPÂND CU CEA MAI
RECENTĂ)
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)

2012–2015
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Ştiinţe ale comunicării
Doctor în Ştiinţe ale comunicării; titlul tezei de doctorat Gestualitatea în dezbaterile
publice
Doctorat

2007–2009
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• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Studii europene de integrare şi securitate
Master în Studii europene de integrare şi securitate
Masterat

01 septembrie 2008–15 ianuarie 2009
Université du Droit et de la Santé Lille 2 – Institut d’Études Politiques

Études Européennes (discipline studiate: La communication des institutions
européennes; Mondialisation, diversité, égalité; Grands débats européens; Vie
politique française; Cours de langue française)
Bursă Erasmus

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2006–2008
Academia de Studii Economice Bucureşti

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2002–2006
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

2001–2003
Universitatea din Bacău,
Postuniversitare – Masterat

• Perioada (de la – până la)

Economie şi comunicare economică în afaceri, specializarea Comunicare şi relaţii
publice în afaceri
Master în Comunicare şi relaţii publice în afaceri
Masterat online

Filologie, specializarea Ştiinţe umaniste; titlul tezei de doctorat Retorica și pragmatica
discursului publicitar
Doctor în Filologie
Doctorat

Facultatea

de

Litere,

Departamentul

Filologie, specializarea Ştiinţe ale comunicării şi ale limbajului
Master în Ştiinţele comunicării şi ale limbajului
Masterat

1997–2001
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de

Studii

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei prin
care s-a realizat formarea
profesională
• Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
• Tipul calificării / diploma
obţinută
• Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe

Limba şi literatura franceză – limba şi literatura română
Licenţiat în Filologie
Licenţă

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute

• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Franceza
excelent
excelent
excelent

Engleza
bine
bine
bine

Germana
bine
bine
bine

Olandeza
bine
bine
bine

SOCIALE

-

abilităţi de comunicare, de interrelaţionare, dobândite prin educaţia
academică şi prin experienţă profesională
capacitate de lucru în echipă
spirit de fair-play

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE DE
UTILIZARE A CALCULATORULUI

-

abilităţi de operare PC, dobândite prin cursuri de instruire / perfecţionare

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

PERMIS DE CONDUCERE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- categoria B
-

-

membru fondator al Asociaţiei Române de Studii Semiotice;
membru al Asociaţiei Profesioniştilor în Jurnalism şi Comunicare;
membru al Grupului de cercetare GASIE (Grupul de Analiză Societală şi
Identitate Europeană) din cadrul Centrului de cercetare INTERSTUD,
Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
director
de
grant,
Proiectul privind învățământul secundar (ROSE),
schema de granturi pentru universități – SGNU, Acces la carieră. Traseu
remedial pentru studenții din domeniul sociouman (ARES), AG
269/SGU/NC/II/ 25.11.2019, noiembrie 2019–noiembrie 2021;
expert Comunicare și relații publice în Proiectul CNFIS-FDI-2021-0279
„Studiază la UBc! Oportunități de învățare și formare pentru elevii din mediile
defavorizate” (STUDIA-UBc), mai-decembrie 2021;
membru în Proiectul Centrul de informare Europe Direct – Bacău 2021;
expert materiale didactice în format digital în Proiectul CNFIS-FDI-2021-0574
Infrastructura modernă și digitalizată pentru pregătirea practică a studenților
UBc;
expert Comunicare și relații publice în Proiectul CNFIS-FDI-2020-0121
Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile defavorizate
(STUD-UBc), mai–decembrie 2020;
expert Curriculum în Proiectul CNFIS-FDI-2020-0181 Modernizarea
structurilor și procedurilor de evaluare a calității activității didactice la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (DIDAC) mai–decembrie 2020;
membru în Proiectul Centrul de Informare Europe Direct – Bacău 2020;
expert PR și organizare de evenimente în Proiectul CNFIS-FDI-2019-0045
Strategii inovative de consiliere și orientare în carieră (SICOC), iunie–
decembrie 2019;
responsabil dezvoltare competențe didactice în Proiectul POCU Inserția pe
piața muncii – vectorul învățământului terțiar, cod proiect:121221, mai–august
2019;
membru în Proiectul Centrul de informare Europe Direct Bacău, 2019;
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-

-

-

expert în Proiectul KFDSC_2018_11Bilet spre adolescență, 2018–2019;
expert comunicare și PR în Proiectul CNFIS-FDI-2018-0223 Comunicare
eficientă și consiliere educaţională în vederea integrării pe piața muncii
(CECIM), iunie–decembrie 2018;
membru în Proiectul Centrul de informare Europe Direct Bacău (organizarea
unei conferinţe şi a unei şcoli de vară, trainer în comunicare mediatică), 2018;
Substitute Country Manager Romania în cadrul Proiectului European COST
ACTION IS 1402 – Ageism: A multi-National Interdisciplinary Perspective,
2014–2018;
membru în echipă de diseminare a Proiectului ERASMUS+, nr. 2017-1-RO01KA103-035814, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (proiectare şi
realizare de materiale grafice; activităţi de diseminare), noiembrie 2016–
februarie 2017;
membru în echipă grantului 2GR/9.05.2007 Rostirea economică între
ecumenismul jargonului profesional şi reprezentărilor etno-idiomatice. O
încercare de abordare lingvistică a mentalului contabil în orizontul integrării
europene, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (realizare de articole
științifice și prezentarea lor în cadrul conferințelor), 2007–2008;
membru în comisii de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa: Prof. univ.
dr. Stelian DUMISTRĂCEL, Prof. univ. dr. Petru IOAN, Prof. univ. dr.
Carmen CREȚU;
participarea la peste 40 de conferinţe internaţionale şi naţionale;
publicarea a 3 cărți de autor, 2 note de curs, peste 45 de articole în volume ale
conferinţelor sau în reviste de specialitate.

14.01.2022
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