Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

Adela Drăucean
Arad
0257/ 210697
adeladraucean@gmail.com
română
18 mai 1979

Locul de muncă vizat Conferenţiar universitar, Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane, Facultatea
/ Domeniul de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (Istoria
ocupaţional literaturii române)
Experienţa
profesională
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

2013CONFERENŢIAR LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
- cursurile şi seminariile de: Istoria literaturii române, Etnologie şi folclor

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, Bulevardul

Revoluţiei, Nr. 77

Perioada 2008-2013
Funcţia sau postul LECTOR LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
ocupat
Activităţi şi - cursuri şi seminarii de: Folclor literar, Concepte operaţionale în studiul literaturii, Istoria
responsabilităţi
literaturii române (perioada marilor clasici şi interbelică)
principale - 2008-2010 cursurile şi seminariile disciplinelor opţionale: Scriitori bănăţeni şi Literatură
dramatică
Numele şi adresa UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Activităţi şi
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

2006-2008
ASISTENT LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE

Susţinerea seminariilor de: Istoria literaturii române, Teoria literaturii, Stilistică

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, Bulevardul

Perioada 2003-2006
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Revoluţiei, Nr. 77

Funcţia sau postul PREPARATOR LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE
ocupat
Activităţi şi Susţinerea seminariilor de: Istoria literaturii române, Teoria literaturii, Stilistică
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77
angajatorului
Perioada 2002-2003
Funcţia sau postul PREPARATOR LA FACULTATEA DE TEOLOGIE
ocupat
Activităţi şi Susţinerea seminariilor de: Istoria literaturii române, Teoria literaturii, Stilistică
responsabilităţi
principale
Numele şi adresa UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, Bulevardul Revoluţiei, Nr. 77
angajatorului
Perioada 2001-2002 PROFESOR LA ŞCOALA GENERALĂ NR. 21, ARAD
Funcţia sau postul PROFESOR DE RELIGIE
ocupat
Numele şi adresa ŞCOALA GENERALĂ NR. 21, ARAD
angajatorului
Educaţie şi formare
Perioada 2004-2010
Calificarea / diploma 2010 Doctor în filologie – cu teza Clasicii junimişti şi folclorul, coordonator ştiinţific –
obţinută prof. univ. dr. Ioan Derşidan
Numele şi tipul Doctorat la Universitatea din Oradea
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada 2005–2007
Calificarea / diploma Diplomă de masterat – lucrarea: Complementul circumstanţial de loc şi propoziţia
obţinută circumstanţială de loc. Paralelă între gramatica tradiţională şi noua ediţie a Gramaticii
Academiei
Numele şi tipul Master: Studii teologico-lingvistice din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Facultatea de
instituţiei de Teologie Ortodoxă din Arad
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada 2003–2005
Calificarea / diploma Diplomă de masterat – lucrarea: Sacrul în opera lui Mircea Eliade
obţinută
Numele şi tipul Master: Teologie sistematică din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu”, Facultatea de Teologie
instituţiei de Ortodoxă din Arad
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada 1998–2002
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Calificarea / diploma - diplomă de licenţă – cu lucrarea Complementul circumstanţial de loc şi propoziţia
obţinută echivalentă. Abordare teoretică şi metodologică
Numele şi tipul Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secţia Teologie
instituţiei de Ortodoxă Litere: Limba şi literatura română
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada 1997–2001
Calificarea / diploma - diplomă de licenţă – cu lucrarea: Artă literară în Imnurile Sântului Ambrozie
obţinută
Numele şi tipul Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă, secţia Pastorală
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Perioada 1993-1997
Calificarea / diploma Diplomă de bacalaureat
obţinută
Numele şi tipul Şcoala Normală „Dimitrie Ţichindeal” din Arad
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Specializări/proiecte/ - iunie 2013: participarea la workshop-ul de formare profesională „Acces şi echitate în
învăţământul superior” şi la conferinţa finală, din cadrul proiectului strategic
burse
„Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la învăţământul superior
bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ,
structuri centrale şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali/sectoriali”, Braşov;
- mai 2012: STT – staff trening mobility în cadrul Grantului de mobilitate Erasmus,
Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra, Portugalia;
- participant grup-ţintă în proiectul POSDRU 87/13/S/63709 „Calitate, inovare,
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”
şi al programului de formare în didactica specialităţii: limba şi literatura română în
gimnaziu şi liceu, Predeal, septembrie 2012; absolventă a programului postuniversitar de
formare şi dezvoltare profesională continuă „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de
formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”;
- martie 2011: absolvirea modulului de formare în management universitar
„Managementul cercetării”, organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătăţirea
Managementului Universitar”;
- 2010: colaborator în Proiectul „Studii Doctorale în România – Organizarea Şcolilor
Doctorale” – contract POSDRU/5/1.5/S/1;
- septembrie 2009: curs de perfecţionare în domeniul lingvistic, în cadrul pregătirii de
examinatori internaţional ECL, organizat de către Centrul Naţional de Examinare şi
obţinerea atestatului de examinator ECL, cod: RO-023.
Aptitudini şi
competenţe personale
Limba maternă

română

Limbi străine
cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Engleză
Franceză
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Înţelegere
Ascultare
Citire
b.
b.

b.
b.

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
s.
s.
b.
b.

Scriere
Exprimare scrisă
s.
b.

Competenţe şi abilităţi
sociale

uşurinţă de comunicare interumană

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice. Funcţii
administrative

-

Competenţe şi
aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere
Anexe

Organizarea şi coordonarea unor activităţi ştiinţifice ale studenţilor (lucrări de licenţă,
lucrări pentru simpozioane – Simpozionul Naţional „Valorificarea folclorului copiilor
prin activităţile din grădiniţă şi şcoală”, 26 martie 2010 şi 26 martie 2011; Simpozionul
studenţesc – Tradiţie şi cultură arădeană din 4 iunie 2010; Simpozionul – Interferenţe
filologico-teologice din 24 martie 2010; volume de creaţii literare şi cercetări filologice;
serate literare);
- îndrumător de an;
- membru în echipa de alcătuire a orarului;
- secretar de redacţie al revistei „Journal of Humanistic and Social Studies” (în BDI –
WorldCat, Doaj, CEEOL, KVK; IndexCopernicus, jenopc4.thulb.uni-jena.de,
lib.washington.edu şi în alte baze de date internaţionale; cotată C);
responsabil cu biblioteca facultăţii;
- din 2003 membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale;
- din 2008 membru în Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu”;
- ianuarie 2013-octombrie 2015 – director adjunct – Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”.
bune, experienţă în editarea de carte

Da
Lista lucrărilor publicate
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