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Curriculum vitae 

Europass 

 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume SPIRIDON, Vasile 

Adresă(e) Str. Mărăşeşti, nr. 157, 600114 Bacãu, Jud. Bacău, România 

Telefon(oane) 0234-588.884 (s.) 

E-mail(uri) spiridov@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 14.02.1958 

Sex M 

Experienţa profesională 
 

Perioada     
Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale          

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada 

2019 până în prezent 
Prof. univ. dr., Departamentul de limbi romanice și slave, Facultatea de Limbi aplicate, 
Universitatea de Economie din Bratislava (Slovacia) 
Predare în limba franceză a cursurilor de comunicare interculturală și de cultura țărilor 
francofone 
Universitatea de Economie din Bratislava; Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 
(Slovacia) 

Universitar 

 

2008 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr., Departamentul de Limba şi literatura română şi Ştiinţe ale comunicării, 
Facultatea de Litere, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predare de cursuri şi seminare, cercetare ştiinţifică în domeniul literaturii, culturii și 
civilizației române, participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere 

Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

Universitar 

Perioada 2010 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prof. univ. dr., Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale comunicării – Universitatea „Ștefan cel 
Mare” din Suceava 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducere de doctorat la Școala doctorală, în domeniul fundamental, Ştiinţe Umaniste, 
domeniul de doctorat Filologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Str. Universității, nr. 13, Suceava, Jud. 
Suceava 

Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

Universitar 

Perioada 2004–2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, membru al Catedrei de Limba şi literatura română 

mailto:spiridov@yahoo.com
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea cursurilor şi seminarelor de Literatură română; Curs şi seminar special Literatură 
B; Cultură şi civilizaţie românească 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret nr. 8, 
Bacău 

Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

Universitar 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

2002–2008 
Membru în Senatul Universității din Bacău 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada        
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere 
Universitar 

 

2007–2011 
Șef al Catedrei de Limba şi literatura română, Facultatea de Litere 
Întocmirea Planurilor de învățământ, a statelor de funcții, gestionarea activității din cadrul 
Catedrei 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere 
Universitar 

 

1996–1999 

Funcţia sau postul ocupat Lector de limba şi literatura română, U.F.R. des Lettres, Bordeaux III – Franţa 

Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

Predarea cursurilor şi seminarelor de Limbă şi literatură română; Cultură şi civilizaţie 
românească 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Michel de Montaigne", din Bordeaux – Franţa 

Tipul de activitate sau 
sectorul de activitate 

Universitar 

Perioada 1995–2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector de limba şi literatura română, Catedra de Limba şi literatura română 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, Facultatea de Litere 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea cursurilor şi seminarelor de Literatură română; Curs şi seminar special Literatură 
B; Cultură şi civilizaţie românească. 

Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

Universitar 

 
Perioada     

Funcţia sau postul ocupat 

 
1992–1995 

Asistent universitar limba şi literatura română, Catedra de Limba şi literatura română 

Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe 
Predarea cursurilor şi seminarelor de Literatură române; Teoria literaturii; Stilistica limbii 
române literare; Curs practic de limba franceză 
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Tipul de activitate sau sectorul de 
activitate 

 

Perioada              
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale                      
Tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 
 

Perioada              
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale                      
Tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

Universitar 

 

1991–1992 
Cadru asociat de limba şi literatura română, Catedra de Limba şi literatura română 
Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Predarea cursurilor şi seminarelor de Literatură română 

Universitar 

 

1989–1992 
Profesor stagiar 
Şcoala generală Nr. 5, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ 
Profesor de limba şi literatura română, de limba franceză și de limba latină 

Preuniversitar 

Educație și formare 
Perioada 

 
1990–2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în domeniul Filologie. Tema: Viziune cosmică în lirica lui Nichita Stănescu, 
conducător ştiinţific, acad. prof. univ. dr. Eugen Simion 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria literaturii române, Critică și istorie literară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Filologie, Universitatea din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Națională 

Perioada 1985–1989 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Literatură franceză/română Limba franceză/română; Specializarea Franceză–Romană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filologie, specializarea Limba Franceză –Limba 
Română 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Națională 

Perioada 1973–1978 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Fizică, Desen tehnic, Rezistența materialelor, Tehnologie chimică 
Secția utilaje în industria chimică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul industrial de Chimie Piatra-Neamț, jud. Neamț 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Națională 

Perioada 1969–1973 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de 8 clase 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba română, Limba franceză, Matematică, Fizică, Chimie 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala generală din Căciulești, com. Girov, jud. Neamț 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Națională 

Perioada 1965–1969 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de 4 clase 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba română 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala generală din Verșești, com. Girov, jud. Neamț 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Națională 

Stagii de perfecționare 
 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Profesor universitar, prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, nr. 3669/ 
07.04.2008 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Conferenţiar universitar, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, nr. 
4628/06.09.2004 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în Filologie, domeniul fundamental Ştiinţe Umaniste, domeniul 
Filologie, specializare Literatura română, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării, 
nr. 3896/ 24.04.2003 

Perioada 1992 

Calificarea / diploma obţinută Examen de definitivat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din București 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Limba franceză 

Limba engleză 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

 

 

 

 

 

 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

 

 
Competenţe şi aptitudini artistice 

 

 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini 

 

 

 
Permis de conducere 

 
Informaţii suplimentare 

Evaluator U.S.R. 

 
Evaluator cultural 

 

Distincţii 

 

 

 
Română 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actualizat la data de 17.01.2023 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C 
2 

Utilizator 
independent 

 
B2 – B2 – B2 – B2 – 

B 
2 

– 

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

• calităţi empatice; 

• abilitãţi lingvistice, dobândite prin educaţia universitarã; 
• abilitatea de a lucra împreună cu alte persoane, în medii multiculturale; 
• deprinderi de comunicare şi inter-relaţionare; 
• spirit de echipă dobândit ca urmare a activităţii de cercetare în cadrul grupului de 
cercetare CETAL Bacău; 
• o bună capacitate de comunicare prin interacţiunea cu studenţii, prin participarea la 
manifestări ştiinţifice și literare (colocvii, simpozioane) și prin invitarea la emisiuni de 
radio şi de televizune 

• spirit organizatoric manifestat în organizarea unor întâlniri literare; 
• abilităţi manageriale dobândite în mandatul de șef al Catedrei de Limba și literatura 
română. 

• bazele tehnologiilor informaționale și sisteme de operare (Windows); 
• editare de texte și calcul tabelar (Word-Excel); 
• prezentări multimedia (Power Point); 
• Internet și poștă electronică (Internet Explorer-Microsoft Outlook). 

• abilități creatoare dobândite prin experienţa de scriitor şi recunoscute prin calitatea de 
membru al Uniunii Scriitorilor din România (criticã literarã, istorie literarã şi eseisticã); 

• abilitãţi de coeditor (reviste de specialitate), dobândite prin experienţã profesionalã 

 
• fost membru al Federaţiei Române de Atletism, al Clubului Sportiv „Ştiinţa Bacău” şi al 
lotului naţional de atleţi veterani (multiplu campion şi vice-campion naţional de veterani 
în diferite probe de alergare – de la 800 m la maraton) 
• handbal (echipa Liceului de Chimie din Piatra-Neamț) 

Categoria B din 1991 

 
Membru în comisia de monitorizare, suspendare și excludere din Uniunea Scriitorilor din 
România (2010) 

Expert independent la Administrația Fondului Cultural Național (în 2011) 
 

33 de premii naționale și internaționale pentru critică și istorie literară, precum și 5 medalii 
jubiliare și aniversare 

 

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

