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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

Numele şi prenumele 

  Suciu Andreia Irina 

Numele avut  la naştere 
 Viţăluş 

Adresa 
 

- 

Telefon fix 
 

- 

 

Mobil  
0741047678 

 

Adresa electronică  suciu.irina@ub.ro ; andreiairinasuciu@gmail.com  

 

Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  28 septembrie 1979 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

  

• Perioada (de la – până la)  

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul sau sectorul de activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 2002 – prezent 

Universitatea „Vasile Alecsadnri” din Bacău, Calea Mărăşeşti nr. 157 

Predare, cercetare, activităţi cu studenţii 

lector universitar doctor 

 

Predare în cadrul cursurilor şi seminariilor de literatură engleză, formare de competenţe 

în cadrul cursurilor practice; activităţi de cercetare; participări la procese de organizare 

a activităţii de învăţământ 

 

Iunie 2016 – prezent: director de departament departamentul de limbi şi literaturi 

străine 

 

2010–2013 – director de proiect în cadrul proiectului tip TE, CNCSIS nr 282, 

„INOVACOM – inovații curriculare pentru dezvoltarea competentelor pedagogice ale 

profesorilor de română din aria limba și comunicare prin programele de formare 

inițială” (http://inovacombc.wordpress.com/) 

 

2008 – prezent: coordonare împreună cu lect.univ.dr. Mihaela Culea şi asist.univ.dr. 

Ioana Boghian a cercului studențesc Cultures and Genres 

 

 

2009, februarie – obținut titlul de doctor în filologie în cadrul  

Universităţii „Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere, cu tema Malcolm Bradbury  

between Critic and Novelist, îndrumător prof. dr. Ştefan Avădanei 

 

2002 – 2004 Masterat cu specializarea Ştiinţe ale comunicării şi ale limbajului în  

cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bacău, absolvit cu nota 10 la  

lucrarea de disertaţie (cu titlul Semantizarea contextuală a gestualului, coord.        

prof. univ. dr. Maria Carpov) şi media generală de promovare a anilor de studii 

9,76 

 

1998 – 2002 Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Bacău, specializarea  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE                                               
• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

http://inovacombc.wordpress.com/
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română – engleză, absolvită cu media 9,25 la examenul de licenţă (lucrarea de 

diplomă cu titlul The World of the Self in Charlotte Brontë’s Novels, coord. prof. 

univ. dr. Doina Cmeciu) şi media generală de promovare a studiilor 9,19  

 

1998 – 2002 Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul 

Facultăţii de Litere, Universiatea din Bacău, absolvit cu media generală de 

promovare a departamentului 9,33  

 

1994 – 1998 Grupul Şcolar Economic „Ion Ghica”, Bacău, cu media generală a 

anilor de studii 9,54 şi media generală la bacalaureat 8,98  

   

 

STAGII DE 

PERFECŢIONARE 

Stagiu de perfecţionare în cadrul proiectului TE 282/ 2010, la Departamento de  

Didatica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Granada, 

Spania, perioada 21 noiembrie – 4 decembrie 2011 

 

Stagiu de perfecţionare în cadrul proiectului TE 282/ 2010, la University for  

Foreigners of Siena, Italy, DITALS Centre, Certificazione di Competenza 

in Didattica dell’italiano a Stranieri, perioada 8 – 21 iulie 2011. 

 

Predare în cadrul programului Erasmus 2007 – Universitatea „Michel  

de Montaigne”, Bordeaux 3, Franţa, perioada 4–11 aprilie 2007 

 

Predare în cadrul programului Erasmus 2013 – „Nicolaus Copernicus” University 

of Torun, Poland 

 

Predare în cadrul programului Erasmus 2014 – University of Wroclaw, Poland  

 

Predare în cadrul programului Erasmus 2015 – University of Oviedo, Spain  

 

Predare în cadrul programului Erasmus 2016 – „Nicolaus Copernicus” Bratislava, 

Slovacia 

• Perioada (de la-până la) 

 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 

  

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi a 

carierei dar nu în mod obligatoriu 

validate prin certificate şi diplome 

oficiale. 

 Spirit dinamic, proactiv, întreprinzător, sociabil  

Excelente abilităţi de comunicare 

 

LIMBA MATERNĂ  Română 

   

ALTE LIMBI 

 

                           FRANCEZA              ENGLEZA   SPANIOLA  ITALANA 
A1      C2      A1      A1 

A1      C2      A1     A1 

    A1      C2         A1      A1 

• Citit   

• Scris   

• Exprimare orală   
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APTITUDINI  ŞI 

COMPETENŢE  SOCIALE 

 Aptitudini excelente de comunicare şi lucru în echipă dovedite de o serie de 

activităţi desfăşurate în cadrul catedrei de limbă şi literatură engleză (ca parte 

activă dintr-un grup de cercetare) 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
 

 Aptitudini deosebite de organizare dovedite în cadrul catedrei de limba şi 

literatură engleză pentru gestionarea în condiţii optime a resurselor acesteia sau 

în cadrul extins al Facultăţii de Litere precum colaborări pentru buna desfăşurare 

a activităţii administrative (colaborări la întocmirea orarului sub coordonarea 

conf. univ. dr. Ioan Sava), pentru o serie de manifestări artistice şi culturale (de 

exemplu, concursul de creaţie literară şi studii critice din 2004 coordonat de 

conf. univ. dr. Constantin Parascan)  

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE TEHNICE 

 Cunoştinţe operare pe calculator (Windows, Word, Powerpoint,  Microsoft 

Excel) 

 

 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE ARTISTICE 

 Aptitudini literare dobândite în cadrul liceului şi dezvoltate prin participări 

constante la olimpiadele de limbă şi literatură, precum şi prin activităţi 

desfăşurate în cadrul cercului literar Traian Cantemir din cadrul Facultăţii de 

Litere coordonat de conf. univ. dr. Ioan Dănilă  dar şi prin participarea la o serie 

de concursuri de literatură şi critică organizate de Facultatea de Litere (în anul 

2004 am obţinut premiul întâi cu lucrarea The Four Non-existent Walls of a 

Room’s of One’s Own). Aptitudini analitice şi de sinteză dobândite în timpul 

lucrului în cadrul cercurilor de cercetare ale catedrei şi al redactării unor lucrări. 

 

 

ALTE APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

 

Aptitudini de scriere creativă (creative writing) dezvoltate în cadrul unui training 

în cadrul Universităţii de stat din Braşov, organizat de British Council, dar şi 

competenţe de iniţiere într-o astfel de activitate 

 

      

PERMIS DE CONDUCERE  Nu posed 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE  

  

 

 

 

 

 

 Data completării : ianuarie 2018 

        Lect.dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

     


