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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Telefon, fax (instituţie)

Mesina, Diana-Laura
Facultatea de Litere (Universitatea din Bucureşti UB), str. Edgar Quinet, nr. 5-7,
cod poștal 010017, sector 1, Bucureşti
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI-UB), str. Traian, nr. 179, cod poștal
024045, sector 2, Bucureşti
Facultatea de Litere: telefon, fax: 021 313 43 36
CESI: telefon 0744.683.433

Telefon direct 0744.683.433
E-mail laura.mesina@litere.unibuc.ro; lauradiana.mesina@gmail.com
Naţionalitate

Română

Data naşterii

21 ianuarie 1971

Locul de muncă (angajator) Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, cod poştal 050107,
sector 5, Bucureşti
Ocupaţia Conf. univ. dr.
Domeniul ocupaţional Educaţie și cercetare
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Activitate didactică, activitate ştiinţifică şi de cercetare.
Management instituţional şi de proiect.
Relaţii Publice culturale, promovare de instituţie de educaţie şi de instituţie de
cultură.

Perioada Din 2016 (mandat de 4 ani)
Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Facultății; membru în Comisia pentru Cercetare a Consiliului
Facultății
Activităţi şi responsabilităţi Reprezentarea Departamentului de Științe ale Comunicării (prin vot delegat) și a
principaleȘcolii doctorale „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (prin acord instituțional)
Facultatea de Litere, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, cod poștal 010017, sector 1,
Numele şi adresa angajatoruluiBucureşti (Universitatea din Bucureşti UB, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, cod poştal
Tipul activităţii sau sectorul de050107, sector 5, Bucureşti)
activitate Management instituțional
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

2012-2016
Prodecan
Membru al Senatului Universității din București (din 19.XI.2014 – 18.XI.2015)
Senator-interimar (01.X.2012 – 15.04.2013; 17.IX.2014 – 19.XI.2014),
Vice-președinte al Comisiei Senatului de validare a concursurilor didactice
Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi de comunicare internă şi externă.
Coordonarea Centrului Studenţesc de Cercetare şi Comunicare CSCC.

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Litere, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, cod poștal 010017, sector 1,
Bucureşti (Universitatea din Bucureşti UB, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, cod
poştal 050107, sector 5, Bucureşti)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi management instituţional; management de proiect, management de
eveniment.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

28 iulie 2015 – 31 decembrie 2015
Coordonator de proiect pentru Universitatea din București (Partener național 1),
Proiectul „Industrii creative pentru patrimoniu. Stagii de practică de excelență în
domeniile: științe ale comunicării, științe umaniste și arte”,
Activităţi şi responsabilităţi POSDRU/189/2.1/G/156096, val. totală 1.494.753,01 lei
principale Management de proiect
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Educaţie și cercetare
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

28 aprilie 2014 – 28 oct. 2015
Manager de proiect, Proiectul SOCIUS – „Servicii de Orientare, Consiliere și
Îndrumare a Studenților pentru carieră în științe sociale, arte și științe umaniste”,
POSDRU/161/2.1/G/140906, val. totală 1.011.029,13 lei
Activităţi şi responsabilităţi Management de proiect
principale
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie și cercetare
activitate
1 oct. 2013 –
Conferențiar universitar doctor
- activitate didactică (cursuri, seminare şi ateliere pentru nivel de licenţă și de
masterat, tutoriale de cercetare pentru doctorat; discipline: Retorica și
argumentare, Imagologie, Teorii ale imaginarului, Teorii ale imaginii,
Comunicare vizuală);
- activitate în comisii de specialitate la nivel de licenţă şi de masterat;
- membru în comisii pentru concursuri didactice;
- membru în comisii de îndrumare la doctorat
- membru în comisii de doctorat.
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate Educaţie și cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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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

Oct. 2010 – febr. 2015
Responsabil ERASMUS, CESI-UB
Încheierea de acorduri Erasmus, organizarea concursurilor pentru burse, asistarea
încheierii dosarelor pentru universităţile partenere, asistarea bursierilor şi a
profesorilor aflaţi în misiune Erasmus la CESI.
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, str. Mihail Moxa, nr. 5, cod poştal 010961,
sector 1, Bucureşti (Universitatea din Bucureşti UB, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46,
cod poştal 050107, sector 5, Bucureşti)
Educaţie; management universitar, relaţii internaţionale.
1 oct. 2005 – 30 sept. 2013
Lector universitar doctor, titular
-

-

activitate didactică (cursuri, seminare şi ateliere pentru nivel de licenţă şi de
masterat; discipline: retorica discursului şi retorică vizuală, imagologie, teorii
ale imaginarului, teorii ale imaginii, comunicare vizuală);
activitate în comisii de specialitate la nivel de licenţă şi de masterat;
membru în comisii pentru concursuri didactice;
membru-interimar al Senatului UB; membru-interimar al Comisiei pentru
avizarea concursurilor didactice a Senatului UB (01.X.2012 – 15.IV.2013).

Numele şi adresa angajatorului

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

2001 – până în prezent
Secretar ştiinţific al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI); membru în
Consiliu de Organizare și Coordonare CESI; membru în Consiliul Școlii doctorale
„Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” (în calitate de coordonator al programelor de
studii de masterat de cercetare științifică), din 2013.
- management universitar; design de proiecte de cercetare şi de educaţie;
- coordonator principal de practică de specialitate şi practică de cercetare;
- coordonator de programe de studii de masterat de cercetare științifică;
- realizarea documentaţiilor pentru programele de masterat CESI; realizarea
dosarelor de acreditare ARACIS, materiale de prezentare şi promoţionale etc.
- organizare de evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale în proiectele de
cercetare; - coordonarea programului de publicaţii CESI;
- realizarea de documentaţii pentru Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text,
Teritoriu” SD-SITT, CESI;
- realizarea de evenimente ştiinţifice, materiale de prezentare şi editarea de
publicaţii de specialitate pentru proiectele de cercetare şi pentru proiectele de
finanţare de burse doctorale POSDRU (EDUCATI şi EDUCATI2);
- co-organizator al modulelor de prelegeri şi manifestărilor ştiinţifice ale cluster-ului
postdoctoral „Cultură, Imagine Vizuală şi Societate” CIVIS, CESI, proiect de burse
POSDRU (septembrie 2011 şi mai 2012) şi realizarea de materiale de prezentare
(suporturi de curs)
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti
3

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie; management instituţional; activitate ştiinţifică şi de cercetare.

Perioada 1 oct. 2008 – 30 sept. 2011
Funcţia sau postul Expert pe termen lung, Responsabil logistic principal în proiect finanţat FSE-POSDRU,
ocupat nr. contract POSDRU/6/1.5/S/2, EDUCATI - „Excelenţă Doctorală Umanistă în
Cercetare: Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare”, 2008-2011, val: 10.800.000 RON
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Organizarea şi coordonarea activităţilor de implementare a proiectului pentru
patru şcoli doctorale (76 de doctoranzi) ale Universităţii din Bucureşti (Beneficiar) şi
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti (Partener naţional);
realizarea rapoartelor tehnico-financiare pentru OIPOSDRU (evaluare şi
rambursare).

Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie; management de proiect.

Perioada 10 iunie 2009 – 30 iunie 2011
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung în proiect finanţat FSE-POSDRU, nr. contract
POSDRU/2/1.2/S/2, DOCIS – „Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din
învăţământul superior din România”
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea comisiei naţionale pentru domeniul ARTE şi a activităţii profesionale a
principale experţilor pe termen scurt (domeniul: Arte şi ştiinţe umaniste, sub-domeniile:
Teatru, Cinematografie şi media, Arte plastice, decorative şi design)
Redactarea finală a 16 grile pentru licenţă şi 7 grile pentru masterat, pentru RNCIS,
domeniul ARTE. Redactare de documentaţii pentru proiect.
Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu
Mediul Economic şi Social, P-ţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Intr. B, et. 2, cam. 164,
cod poştal 010155, sector 1, Bucucreşti;
tel: +40 21 315 78 46, Fax: +40 21 315 78 55.
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie; management; formare profesională.
activitate
Perioada 3 aprilie 2006 – 30 dec. 2008
Funcţia sau postul ocupat

Director de proiect şi cercetător ştiinţific III, grantul CEEX M2 ET „Identitate
regională multiculturală. Local şi internaţional în Ţara Haţegului, secolele XIII-XVI”,
nr. contract. 1454/03.04.2006, val. total: 108.000 RON

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea activităţii de cercetare, management de proiect, activitate financiară
şi raportare ştiinţifică şi financiară; activitate de cercetare.

Numele şi adresa angajatorului

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de Management de proiect; cercetare.
activitate
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mai-decembrie 2006
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Responsabil principal în proiectul „Laborator de cercetare multidisciplinară
MULTIVIZUAL”, finanţare UB, 2006, 88.000 RON

Activităţi şi Design de proiect, contractare, implementare, raportare finală execuţie.
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti
Management de proiect

Perioada martie-decembrie 2006
Funcţia sau postul ocupat Responsabil principal în proiectul „Vizualitate în spaţiul public postmodern”, Seria de
manifestări ştiinţifice CESI, 2006, finanţare MEdC, 6.000 RON
Activităţi şi Design de proiect, contractare, organizare, raportare finală.
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti
Management de proiect

Perioada 2006-2008
Funcţia sau postul ocupat Responsabil şi membru al echipei de cercetare în proiectul „Modernitate
românească şi europeană MODERN”, director de proiect: prof. univ. dr. Sorin
Alexandrescu, 2006-2008, finanţare CNCSIS, 150.000 RON
Activităţi şi Contractare, co-organizare activitate de cercetare, raportare finală; cercetare.
responsabilităţi principale
Numele şi adresa Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Asistenţă de proiect; cercetare.

Perioada Nov. 2004 – oct. 2005
Funcţia sau postul ocupat Membru în echipa internaţională de cercetare, în Proiectul MINERVA-SOCRATES:
PHOTHEREL Belgia (Katholieke Universiteit Leuven, Beneficiar şi The Photography
Museum, Antwerpen, Partener) – Romania (Universitatea din Bucureşti, CESI;
Partener) - Franţa (Université Le Mirail, Toulouse; Partener), 2004-2005, finanţat de
Uniunea Europeană – 2004-2005, val. 264.000 euro;
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Responsabil pentru relaţii inter-instituţionale; responsabil logistic în proiect.
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti
Management de proiect
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Perioada 2003 – 2004
Funcţia sau postul ocupat Director de proiect şi cercetător, grantul CNCSIS 645 AT „Timp şi identitate în
discursul românesc premodern”, val. totală 40.000 lei, 2002-2004 (două etape de
finanţare).
Activităţi şi
responsabilităţi principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Management de proiect, activitate financiară şi raportare ştiinţifică şi financiară,
activitate de cercetare, activitate de editare.
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii, Universitatea din Bucureşti
Management de proiect şi cercetare.

Perioada 1 oct. 1998 – 30 sept. 2004
Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar doctorand, titular

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Activitate didactică (seminarii şi ateliere pentru nivel de licenţă; discipline: relaţii
publice, retorică, istoria culturii şi a mentalităţilor) în perioada 01.X.199818.01.1999 şi 01.XI.2000-30.IX.2004
Activitate administrativă în perioada 01.X.1998-18.01.1999

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Educaţie
2001 – 2003

Funcţia sau postul ocupat

Cercetător, Grant BM-GR 156T „Imaginar social, imaginar literar. Teoria ca
naraţiune”, val. 17.000 $, dir. proiect lector dr. Alexandru Ofrim

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Design şi strategie de proiect, activitate de cercetare; management de proiect,
activitate financiară şi raportare ştiinţifică şi financiară.

Numele şi adresa
angajatorului

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, cod poştal 050107,
sector 5, Bucureşti;
Facultatea de Litere
Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii
Management de proiect; cercetare.

Perioada 1 ian. 2001 – 30 aprilie 2002
Funcţia sau postul ocupat

Coordonator ştiinţific în proiectul de dezvoltare pentru învăţământul de licenţă
Grantul 132, CNFIS-BM „Sistemul cursurilor-credit la specializarea Comunicare şi
Relaţii Publice. Dezvoltarea unui program didactic recent. Mobilitate. Adecvare.
Perspective”, 1998-2002, val. 310.000 $, coord. prof. univ. dr. Monica Spiridon

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Design şi strategie de proiect (1997), management şi coordonare ştiinţifică a
programului de implementare (1998, 2001-2002).

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Management de proiect şi de eveniment ştiinţific.
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Perioada

1996-1998

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil Relaţii publice şi publicitate

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Activitate de promovare, organizare de eveniment, contractare publicitate etc.;
jurnalism cultural

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada

Fundaţia Culturală Română, Revista săptămânală „Dilema” și Suplimentul pentru
cultură „Vineri”
Relaţii publice culturale şi promovare; jurnalism cultural.
1 oct. 1996 – 30 sept. 1998

Funcţia sau postul ocupat

preparator universitar doctorand, titular

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Activitate didactică (seminarii şi ateliere pentru nivel de licenţă; discipline: relaţii
publice, istoria culturii şi a mentalităţilor)
Activitate administrativă, implementare de proiecte de infrastructură (realizarea
laboratorului multimedia al facultăţii), organizare de activităţi ştiinţifice.

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
Perioada

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Educaţie
1995-1996

Funcţia sau postul ocupat

Responsabil Relaţii publice şi publicitate

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Activitate de promovare, organizare de eveniment, organizarea prezenţei editurii la
târguri de carte, campanii de promoţii etc.

Numele şi adresa
angajatorului

Editura Univers, dir. Mircea Martin

Tipul activităţii sau Relaţii publice culturale şi promovare de produse editoriale
sectorul de activitate
Perioada

1 oct. 1995-30 sept. 1996

Funcţia sau postul ocupat

preparator universitar, suplinitor

Activităţi şi
responsabilităţi principale

Activitate didactică (seminarii şi ateliere pentru nivel de licenţă; discipline: relaţii
publice, istoria culturii şi a mentalităţilor)

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
Educaţie
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EDUCATIE ŞI FORMARE
Perioada martie-aprilie 2012
Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect, finanţare POSDRU, Certificat de absolvire, emis de MMFES şi
MECT
Disciplinele principale studiate / Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul
competenţe profesionale comunicării în cadrul proiectului, Managementul calităţii proiectului
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Bd. Nerva Traian, nr. 21, sector 3,
învăţământ / furnizorului deBucureşti, cod poştal 031044, telefon: 0752.444.302.
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada martie-mai 2006
Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect (diplome la MEdC)
Disciplinele principale studiate / Management de proiect
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36-46, cod poştal 050107,
sector 5, Bucureşti (în parteneriat cu Academia de Studii Economice, Bucureşti)
-

Perioada 1 oct. 1996-30 sept. 2003
Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie (diplomă 2004)
Disciplinele principale studiate / Literatură medievală, bizantinologie, cultură şi civilizaţie medievală, teorie politică
competenţe profesionale medievală / Competențe de cercetare în studiul imaginarului şi al imaginii
dobândite medievale
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
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Perioada 1 ian. 1999-30 sept. 2000
Calificarea / diploma obţinută Bursier „Vasile Pârvan”, specializarea „Studii literare”
Disciplinele principale studiate / Literatură medievală, bizantinologie, cultură şi civilizaţie medievală, istoria artei
competenţe profesionale medievale şi renascentiste, teorie politică medievală/
dobândite Competențe de cercetare în domeniul culturii medievale
Numele şi tipul instituţiei de Scuola romena, Accademia di Romania in Roma, Valle Giulia, P-zza José de San
învăţământ / furnizorului de Martin, n. 1, codice postale 00197, Italia
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
8

Perioada 1 oct. 1995-30 sept. 1996
Calificarea / diploma obţinută Master în filologie
Disciplinele principale studiate / Literatură română veche, cultură şi civilizaţie medievală, bizantinologie, teoria
competenţe profesionale literaturii, filosofie morală /
dobândite Studii aprofundate de literatură română veche şi teoria literaturii
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
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Perioada 1 oct. 1990-30 sept. 1995
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în filologie
Disciplinele principale studiate / Limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, teoria literaturii/literatură
competenţe profesionale comparată
dobândite competenţe profesionale pentru nivel de profesor de liceu de limba şi literatura
română, limba și literatura franceză
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
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Perioada 1985-1989
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, profilul filologie-istorie
Disciplinele principale studiate / Filologie, istorie şi filosofie
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul Economic, Secţia Filologie-istorie, Focşani, jud. Vrancea
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Română
franceză, italiană, engleză

Autoevaluare

Înţelegere

(Nivelul Cadrului European
Comun de Referinţă Pentru
Limbi Străine)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

1.

C1

1.

C1

1.

C1

1.

C1

1.

C1

Limba italiană

2.

C1

2.

C1

2.

B2

2.

B2

2.

B2

Limba
engleză

3.

B2

3.

B2

3.

B1

3.

B1

3.

B1

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă şi conducerea unei echipe; adaptabilitate la situaţii noi;
medierea şi negocierea conflictelor. Aceste competenţe şi abilităţi sociale au
fost dobîndite şi dezvoltate în context profesional, ca membru în redacţii
culturale, în echipe de cercetare, participant la manifestări culturale şi
ştiinţifice în ţară şi în străinătate, în calitate de cadru didactic, ca bursier în
străinătate (în total: 3 ani) şi cursant al unor module de comunicare.
Competenţe şi aptitudini Experienţă managerială şi de coordonare a echipelor de cercetare şi a
organizatorice grupurilor de lucru; experiență de organizare de manifestări ştiinţifice;
activitate de Relaţii Publice în domeniile cultural şi educaţional; cursuri de
pregătire absolvite în management de proiect.
Spirit organizatoric, dezvoltat în calitate de director, coordonator principal sau
responsabil logistic în diverse proiecte de cercetare sau de dezvoltarea de
resurse umane (POSDRU) şi în cadrul activităţii de management instituţional,
inclusiv ca prodecan.
Alte competenţe şi aptitudini Experienţă în organizarea activităţii de secretariat şi asistenţă managerială, în
contabilitate primară şi administraţie de resurse materiale – dobîndită în
cadrul proiectelor de dezvoltare instituţională ale Facultăţii de Litere,
Universitatea din Bucureşti (oct. 1995- dec. 1998, nov. 2000-aprilie 2002) şi
ale Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii CESI (ian. 2001- oct. 2006)
Competenţe şi aptitudini de Office
utilizare a calculatorului
Informaţii suplimentare: Membru societar pe viaţă al Scuola Romena, Accademia di Romania in Roma,
Apartenenţă la organizaţii Italia
profesionale Membru-fondator al Asociaţiei Generale a Specialiştilor în Literatură
Comparată din România AGSLCR
Membru-fondator al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI),
Universitatea din Bucureşti
Membru al Centrului de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguț",
Universitatea de Arte din Iași.
Membru-fondator al Centrului de Cercetări Interdisciplinare al Secţiei de
Comunicare şi Relaţii Publice, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
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