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C U R R I C U L U M  V I T A E  
EUROPASS 

 

 
 

INFORMATII  PERSONALE 
 

Nume/ prenume  ECATERINA DRĂGHICI 

Adresa(e)   

Telefon(oane)   

Fax (uri)   

E-mail (uri)  draghici.ecaterina@animv.eu 

 

Nationalitate (-tati)  română 

 

Data nasterii  09.01.1976 

 

Sex  feminin 

 

   

   

 

EXPERIENTA PROFESIONALA 

 

 

 
  

 Perioada 

 

 Functia sau postul ocupat 

 
 

 Activitati si 
responsabilitati principale 

 

 Numele si adresa 
angajatorului 

 

 

 

 

• Perioada  

 

• Functia sau postul ocupat  

 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 

 

 

• Numele si adresa angajatorului 

 

• tipul activitati  sau sectorul de 
activitate 

 

 

• Perioada 

  

 2016-prezent 
 
 
Conferentiar Universitar doctor 
 
Activitate didactică: cursuri și seminarii (limbaj de specialitate, studii culturale) 
 
Activitate de cercetare: participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea de articole de 
specialitate 
 
Departamentul de Limbi Străine, Facultatea de Studii de Intelligence, Academia Naţională de Informaţii 
„Mihai Viteazul”, Şoseaua Odăii 20-22, București 
Învățământ superior 
 
 
 
2014-2016 
 
Asistent universitar doctor 
 
Activitate didactică: cursuri și seminarii (limbaj de specialitate, studii culturale) 
 
Activitate de cercetare: participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea de articole de 
specialitate 
 
Departamentul de Limbi Străine, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Şoseaua Odăii 20-22, 
București 
 
Învățământ superior 
 
 
 
2009-2014 

• Functia sau postul ocupat  

 

 Lector universitar doctor 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate didactică: cursuri si seminarii 

Istoria Literaturii Engleze (teatru elizabetan, teatru englez și american modern și contemporan), Limba 
Engleza Curs Practic, Istorii ficționale (secolul XX, spațiul anglo-american), Proză americană 
contemporană, Istorii postcoloniale, Discurs mediatic și literatură, Limba română în mass-media, 
Comunicare și relații publice 

 

Activitate de cercetare: accesare de grant-uri de cercetare, participarea la conferințe naționale și 
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internaționale, publicarea de articole de specialitate; responsabil cu cercetarea în cadrul Catedrei de Limbi 
Germanice, Orientale și Slave (2008-2010) 

 

Activitate administrativă:  administrarea site-ului Facultății de Litere, Universitatea Spiru Haret; operare pe 
platforma Blackboard Educational 

 

• Numele si adresa angajatorului  Facultatea de Litere, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 3, Bucureşti 

• tipul activitati  sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

 

• Perioada  

  
2007-2009 

• Functia sau postul ocupat   Asistent doctorand, asistent  doctor  

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Activitate didactică: cursuri si seminarii  

Istoria Literaturii Engleze (teatru elizabetan, teatru englez și american modern și contemporan), Limba 
Engleza Curs Practic 

 

Activitate de cercetare: participarea la conferințe naționale și internaționale, publicarea de articole de 
specialitate; responsabil cu cercetarea în cadrul Catedrei de Limbi Germanice, Orientale și Slave (2008-
2009) 

 

Activitate administrativă: operare pe platforma Blackboard Educational 

 

• Numele si adresa angajatorului  Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Str. Ion Ghica, Nr. 13, Sector 
3, Bucureşti 

• tipul activitati  sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior 

 

• Perioada   1999-2007 

• Functia sau postul ocupat   Profesor titular, grad definitivat 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Predarea limbii engleze la clasele IX-XII, pregătirea elevilor pentru obținerea certificatelor internationale de 
limbă engleză 

• Numele si adresa angajatorului  Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, Blvd. Timisoara, nr. 33, sector 6, Bucuresti 

• tipul activitati  sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ preuniversitar 

 

• Perioada   1998-1999 

• Functia sau postul ocupat   Traducător și interpret (autorizat) 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 Traducerea de materiale cu conținut economic, interpretariat de conferințe 

• Numele si adresa angajatorului  SNP PETROM SA, Calea Victoriei, nr. 223, Bucuresti 

• tipul activitati  sau sectorul de 
activitate 

 Industrie petrolieră 

 
 
 

EDUCATIE SI FORMARE 

 
 

• Perioada 

• Calificarea / diploma obtinuta  

• disciplinele Principale studiate / 
competente professionale dobandite 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de formare 

•nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 

 

• Perioada 

 2011-2012 
Cercetător postdoctoral 
Cercetare științifică în domeniul studiilor traumatice, proiectul ”Trauma – între estetică și ideologie”, 
contract nr. 12364 din 07/01/2011, POSDRU/89/1.5/63663 
 
Facultatea de Filosofie și Științe Social- Politice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Bulevardul Carol I, 
nr. 11, Iași 
 
cercetare 

 

 

2001- 2009 

 

• Calificarea / diploma obtinuta   Doctor in Filologie 

• disciplinele Principale studiate / 
competente professionale dobandite 

 Literatură comparată, studii culturale, literatură engleză postmodernă, literatură americană postmodernă, 
istoria ideilor  

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de formare 

 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București 

•nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 Nivelul 6, Doctorat 
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• Perioada  1998-1999 

 

• Calificarea / diploma obtinuta   Diplomă de Studii Aprofundate 

• disciplinele Principale studiate / 
competente professionale dobandite 

 Literaturi de expresie engleză, studii culturale, studii identitare, istoria ideilor 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de formare 

 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti 

•nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 Nivelul 5, Postuniversitar 

 

• Perioada 

 

 1994-1998  

• Calificarea / diploma obtinuta   Diplomă de Licență, Specializare: Engleză-Română 

• disciplinale Principale studiate / 
competente professionale dobandite 

 Literatură engleză, Limbă engleză, Literatură română, Limbă română 

• numele si tipul institutiei de 
invatamant/ furnizorului de formare 

 Facultatea de Litere, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași 

•nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 Nivelul 5, Universitar 

 
 
 

LIMBA (I) MATERNA (E)  Română 

 

Engleză: avansat 

Franceză: mediu 

 

COMPETENTE SI ABILITATI SOCIALE 

 

 - Capacitate de comunicare  interpersonală 
- Capacitate de muncă în program prelungit, în condiţii de stres 
- Capacitate de lucru în echipă 
- Abilitate de negociere a situaţiilor conflictuale 
- Capacitatea de a gestiona situaţiile de criză. 

 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI 

ORGANIZATORICE   

 

 - Capacitatea de organizare a activităţii profesionale în mod eficient pe termen scurt, mediu şi lung 
- Capacitate de concentrare şi de sintetizare rapidă a problemelor importante oferind prioritate în 
rezolvarea acestora 
- Capacitate de adaptare în funcţie de interesele instituţiei şi de elementele subiective nou apărute 
- Capacitate de argumentare a propriilor puncte de vedere 

- Capacitatea de a-i mobiliza pe ceilalţi membrii ai echipei în vederea rezolvării operative a unei probleme 
urgente 

 

COMPETENTE SI APTITUDINI DE UTILIZARE 

CALCULATORULUI . 
 - Utilizare editor de texte Microsoft Word 

- Prezentarea conţinuturilor cu ajutorul Microsoft Power Point 
- Utilizarea platformei E-Learning Blackboard 
 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
PERMIS (E) DE CONDUCERE 

 categoria B 

  1.  

 

 

 

 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE 
 

LIMBA (I) STRAINA (E) CONOSCUTA (E) 


