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Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri) 

E-mail(uri) 

Naţionalitate(-tăţi) 

Data naşterii 

Sex 
 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Experienţa profesională 

Perioada 

 

CULEA MIHAELA 

Str. Spiru Haret nr. 8, 600114, Bacãu, România 

+40-234/588.884 

 
culea.mihaela@ub.ro 

 

română 

7 august 1980 

F 
 

Invăţământ universitar 

 
 
 

2012 - în prezent 
 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar universitar doctor (5 octombrie 2020 – în prezent) 
lector universitar doctor (februarie 2012 – 5 octombrie 2020) 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 

Predarea de cursuri şi seminare în cadrul ciclurilor de studii de licenţă şi masterat, susţinerea de 
cursuri practice de limba engleză, limba engleza pentru afaceri, dar şi cursuri si seminare de Istoria  
culturii şi civilizaţiei engleze, literatură engleză, discurs european etc. ; cercetare ştiinţifică în 
domeniul literaturii engleze, discursului, studiilor culturale; participări la conferinţe ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale; pregătirea studenţilor pentru examene prin furnizarea unor note  
bibliografice generale sau de specialitate, realizarea de note de curs, îndrumarea studenţilor în  
cadrul cercurilor studenţeşti (Styles across Cultures și Cultures and Genres) sau în cadrul  
sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, coordonarea studenţilor la elaborarea lucrărilor de licenţă si  
disertatie; membră a Centrului de cercetare CETAL, membră a colectivului editorial al revistei 
studenţeşti Robrit 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret nr. 8, Bacău 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invăţământ universitar 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:culea.mihaela@ub.ro
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Educaţie şi formare 

2009 – 2012 
asistent universitar doctor 
Predarea de cursuri practice de limba engleză, limba engleză tehnică, engleza pentru afaceri, dar şi  
cursuri si seminare de Istoria culturii şi civilizaţiei engleze, literatură engleză, discurs european etc. ; 
cercetare ştiinţifică în domeniul literaturii, discursului, studiilor culturale; participări la conferinţe  
ştiinţifice naţionale şi internaţionale; pregătirea studenţilor pentru examene prin furnizarea unor note 
bibliografice generale sau de specialitate, realizarea de note de curs, îndrumarea studenţilor în  
cadrul cercurilor studenţeşti (Styles across Cultures și Cultures and Genres) sau în cadrul sesiunilor  
ştiinţifice studenţeşti, efectuarea de interasistenţe la cursurile, seminarele din cadrul 
Departamentului de limbi si literaturi străine, membră a Centrului de cercetare CETAL, membră a  
colectivului editorial al revistei studenţeşti Robrit 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret nr. 8, Bacău 
Invăţământ universitar 

 
 

2005 – 2009 
 

asistent universitar doctorand 
 

Predarea de cursuri practice de limba engleză, limba engleză tehnică, engleza pentru afaceri, dar şi  
seminare de Istoria culturii şi civilizaţiei engleze sau literatură engleză; efectuarea de cercetare 
ştiinţifică în domeniul literaturii, discursului, studiilor culturale, participări la conferinţe ştiinţifice  
naţionale şi internaţionale, pregătirea studenţilor pentru examene prin furnizarea unor note 
bibliografice generale sau de specialitate, îndrumarea studenţilor în cadrul cercurilor studenţeşti sau 
în cadrul sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, efectuarea de interasistenţe la cursurile, seminarele din  
cadrul Catedrei de Limbi si literaturi străine, membră a grupului de cercetare DAAT (Discurs, analiză 
de discurs, analiza discursului, tipuri de discurs). 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret nr. 8, Bacău 

Invăţământ universitar 

2003 – 2005 
preparator titular 
Predarea de cursuri practice de limba engleză, limba engleză tehnică, engleza pentru afaceri,  
seminare de Istoria culturii şi civilizaţiei engleze sau literatură engleză; cercetare ştiinţifică în  
domeniul literaturii, discursului, studiilor culturale, participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, pregătirea studenţilor pentru examene, prin furnizarea unor note bibliografice  
generale sau de specialitate, îndrumarea studenţilor în cadrul cercurilor studenţeşti sau în cadrul 
sesiunilor ştiinţifice studenţeşti, efectuarea de interasistenţe la cursurile, seminarele din cadrul  
Catedrei de Limbi si literaturi străine. 

 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău 

Invăţământ universitar 

 

Perioada noiembrie 2005 - octombrie 2008 
 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie (subdomeniul Literatura engleză) și distincţia CUM LAUDAE, obținute prin  
finalizarea programului doctoral cu susţinerea publică a tezei cu tema: Cultural Types and Spaces in 
18th Century English Narratives (octombrie 2008) 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Studii lingvistice, literare si culturale 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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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 
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 

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 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 
 

Nivel european (*) 

Limba engleză 

Limba franceză 

2003 – 2005 
Titlul de master în Ştiinţe ale Comunicării şi ale Limbajului în urma absolvirii cursurilor de masterat 
si a susţinerii lucrării de disertaţie cu titlul „Discursul narativ în opera lui Charles Dickens” 

 
Studii lingvistice si din domeniul comunicarii 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere 

Națională 

 
1999 – 2003 
Licenţiată în limba şi literatură engleză - limba şi literatură română 
Limba şi literatură engleză, limba şi literatură română si discipline asociate domeniului 

 
 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere 

Națională 

 

1995 – 1999 
Bacalaureat 
Limba și literatura română/engleză/franceză, Limba latină, Filozofie, Psihologie, Istorie 
Secția umanistă 

 
Liceul teoretic „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Națională 

 
 
 

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

 

Română 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

independent 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi de comunicare și interrelaţionare, dobândite prin educaţia și experiența academică (sesiuni,  
conferinţe) şi prin experienţa profesională; 
- abilitate de adaptare la contexte multiculturale, dobândită prin experienţă profesională şi prin  
participarea la evenimente academice internaţionale; 
- capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a experienţei de coordonare a activităţii  
studenţeşti în cadrul cercurilor şi sesiunilor studenţeşti sau prin implicarea în prioecte colaborative  
împreună cu alți colegi (elaborarea de cursuri, proiecte); 
- adaptabilitate şi capacitate dovedită de a desfăşura activităţi educaţionale cu grupe 
de vârstă şi preocupări diferite; 
- spirit de initiaţivă şi fair-play. 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - capacitatea de a lucra cu termene-limită, dobândită prin experienţa de muncă 
- spirit organizatoric 
- abilitatea de a organiza evenimente academice (conferinţe naţionale, internaţionale), dobândită prin 
experienţă la locul de muncă; 

 

- abilitatea de a organiza evenimente şi proiecte academice (îndrumător de an; îndrumător şi  
coordonator al studenţilor în cadrul cercurilor sau sesiunilor studenţeşti de la Facultatea de Litere;  
coordonator al studenţilor în elaborarea revistei studențești Robrit) dobândită prin experienţă la locul 
de muncă; 
- coordonarea unor proiecte editoriale, dobândită prin experienţa de muncă ; 
- capacitatea de a lucra în situaţii de stress, dobândită prin experienţa de muncă ; 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinte de operare pe calculator, tehnoredactare şi folosire a serviciilor de internet, dobândite prin 
experienţa de muncă, cum ar fi: 

 

bazele tehnologiilor informaționale și sisteme de operare (Windows); 
editare de texte și calcul tabelar (Word-Excel); 
prezentări multimedia (Power Point); 

 
 

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

- abilităţi editoriale (editarea de reviste de specialitate), dobândite prin experienţă profesională. 

 

Referinţe 
- prof.univ.dr. Bonta Elena, DLLS, Facultatea de Litere, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, 
E-mail: elenabonta@yahoo.com 
- Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu, Facultatea de Litere, Universitatea “Vasile Alecsandri” din 
Bacău, E-mail: suciu.irina@ub.ro 

 
 

Informaţii suplimentare 

 

Anexe 

 

Enumeraţi documentele anexate CV-ului 

Lista de lucrări ştiinţifice / activităţi reprezentative 

 
 
 
 

Actualizat la data de 20.01.2023 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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