Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume CMECIU CAMELIA-MIHAELA
Adresă(e)
Telefon(oane) 0722 39 85 42
Fax(uri)
E-mail(uri) camelia.cmeciu@fjsc.ro
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 24 octombrie 1975
Sex feminin

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

1 octombrie 2014 - prezent
Conferenţiar universitar doctor, abilitat
predare de cursuri şi seminarii, realizarea de cărţi, cercetare ştiinţifică în
domeniul relaţiilor publice, discursului (politic), semiotică, participări la
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale
- predare cursuri: Relații publice internaționale, Campanii de relații publice,
Planificare strategică în comunicare, Strategii de Comunicare in Limba
Engleza

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- director proiect PNII-RU-TE-2014-4-0599 Cetăţeni europeni (De)legitimatori ai unei Europe configurate în reţea;
- coordonator doctorat - Școala Doctorală în Științele Comunicării,
Universitatea din București;
- editor asociat şi membră în comitetul editorial - revista Studies in Media
and Communication, Redfame Publishing House, Beaverton, USA;
- membră în comitetul editorial – revista Open Journal of Art and
Communication (USA);
- membră în comitetul ştiinţific – revista Academic Journal of Modern
Philology (Polonia);
- recenzor pentru revistele Studies in Media and Communication (USA),
Global Media Journal: Mediterranean Edition (Turcia);
- membră în asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale: AROSS
(Asociaţia Română de Studii Semiotice), AFCOM (Asociaţia formatorilor
din jurnalism şi comunicare, România), ECREA (European
Communication Reasearch and Education Association), Eurasian
Communication Association of North America;
expert evaluator pentru proiectele de cercetare ale Centrului Naţional de Ştiinţe
(Polonia).
Numele și adresa Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
angajatorului Universitatea din București

Perioada 2012 - 2014
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi - predare de cursuri şi seminarii, realizarea de cărţi, cercetare ştiinţifică în
principale
domeniul relaţiilor publice, discursului (politic), semiotică, participări la
conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- predare cursuri : Introducere în relaţii publice, Comunicarea de criză,
Relaţii publice sectoriale, Relaţii publice internaţionale, Redactarea de
materiale de PR ;
- predare cursuri în limba engleză studenţilor Erasmus de la Universitatea
„Adam Mickiewicz”, Poznan, Polonia: Applied semiotics şi Global Public
Relations;
- membră în Consiliul Facultăţii ;
- membră în Senatul Universităţii (2010-2012) ;
- coordonarea lucrărilor de licenţă ale studenţilor de la specializarea
Comunicare şi Relaţii Publice (2006-prezent ; 11 lucrări coordonate în
sesiunea iulie 2013) ;
- redactor-şef revista BDI Styles of Communication (revistă în cooperare cu
Academia Polonă de Ştiinţe, Filiala Wroclaw, co-redactor – prof. Piotr
Chruszczewski), Editura Universitară „Danubius”, Galaţi. Revista este în
baze de date internaţionale: Index Copernicus (IC value = 5,40), EBSCO,
DOAJ, Genamics Journals.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

- editor asociat şi membră în comitetul editorial - revista Studies in Media
and Communication, Redfame Publishing House, Beaverton, USA;
- membră în comitetul editorial – revista Open Journal of Art and
Communication (USA);
- membră în comitetul ştiinţific – revista Academic Journal of Modern
Philology (Polonia);
- recenzor pentru revistele Studies in Media and Communication (USA),
Global Media Journal: Mediterranean Edition (Turcia);
- membră în asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale: AROSS
(Asociaţia Română de Studii Semiotice), AFCOM (Asociaţia formatorilor
din jurnalism şi comunicare, România), ECREA (European
Communication Reasearch and Education Association), Eurasian
Communication Association of North America;
- expert evaluator pentru proiectele de cercetare ale Centrului Naţional de
Ştiinţe (Polonia).
Universitatea „Danubius”, Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii
Internaţionale
Universitar

Perioada 1 octombrie 2009 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor
Activităţi şi responsabilităţi - predare de cursuri şi seminarii, realizarea de cărţi, cercetare ştiinţifică în
principale
domeniul semioticii, relaţiilor publice, discursului (politic), studiilor
culturale, participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
- predare cursuri : Semiotică aplicată, Introducere în relaţii publice,
Redactarea de materiale de PR, Relaţii publice sectoriale ;
- predare cursuri în limba engleză studenţilor Erasmus de la Universitatea
„Adam Mickiewicz”, Poznan, Polonia: Applied semiotics şi Global Public
Relations;
- membră în Consiliul Facultăţii ;
- membră în Senatul Universităţii (2010-2012) ;
- responsabil Erasmus – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale;
- redactor-şef revista BDI Styles of Communication;
- membră în asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale: AROSS
(Asociaţia Română de Studii Semiotice), AFCOM (Asociaţia formatorilor
din jurnalism şi comunicare, România), ECREA (European
Communication Reasearch and Education Association) şi IVSA
(International Visual Sociology Association)
- membră în proiectul POSDRU VEHMED (Vehicule media pentru formarea
abilităţilor practice, televiziuni şi ziare operate de studenţi pentru studenţi),
nr proiect - 64002
Numele şi adresa Universitatea „Danubius”, Galaţi, Facultatea de Comunicare şi Relaţii
angajatorului Internaţionale
Tipul activităţii sau sectorul Universitar
de activitate
Perioada Martie 2006 – octombrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

- predare de cursuri şi seminarii, realizarea de cărţi, cercetare ştiinţifică în
domeniul semioticii, relaţiilor publice, discursului (politic), studiilor
culturale, sintaxei;
- participări la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale,
- predare cursuri pentru studenţii de la specializarea Comunicare şi Relaţii
Publice: Introducere în relaţii publice, Comunicarea cu presa,
Redactarea materialelor de PR, Introducere in semiotică ;
- predare cursuri pentru studenţii de la specializarea Limbi Străine
(Engleză-Română, Engleză-Franceză) : Sintaxa engleză, Curs practic
(traduceri) ;
- predarea de cursuri studenţilor Erasmus de la Universitatea din Bordeaux
(Syntax, Translations) ;
- coordonarea activităţii cercului studenţesc (Styles across Cultures) sub
egida Anilor Europeni.
- membră în proiecte (membră în grantul CNCSIS Rostirea economică între
ecumenismul jargonului profesional şi războiul reprezentărilor etnoidiomatice. O încercare de abordare lingvistică a mentalului contabil în
orizontul integrării europene, Nr.2GR/09.05.2007; proiectul european
EUROPE DIRECT BACĂU - GCD-[2008]/[RO]-[14]; proiectul
„Identitate culturală. Perspective semiotice” (proiect cu Primăria din
Bacău) - Nr. 26974, 10.07.2006; proiectul „Noi în dialog cu Europa”
(proiect cu Primăria din Bacău) nr. 41701/ 03.10.2007 ; proiectul
„Memoria vie a Bacăului în context european” (proiect cu Primăria din
Bacău), nr 100568/8.10.2008)
Numele şi adresa Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Universitar
de activitate
Perioada Februarie 2002– martie 2006
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand
Activităţi şi responsabilităţi - predare de cursuri (sintaxă) şi seminarii (semiotică, sintaxă, curs practic),
principale
participări la manifestări ştiinţifice, activitate de cercetare; responsabil
Eramus (Facultatea de Litere)
Numele şi adresa Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Universitar
de activitate

Perioada Februarie 1999 - februarie 2002
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand
Activităţi şi responsabilităţi Predare de seminarii de curs practic (traduceri), activitate de cercetare
principale
Numele şi adresa Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere, Spiru Haret, 8, Bacău
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Universitar
de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada 1 august – 30 august 2012
Calificarea / diploma obţinută Atestat stagiu cercetare postdoctorală
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Campanii de relaţii publice, comunicarea vizuală, new media, social media,
studii europene
Universitatea din Amsterdam, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Programul de
Studii Media
(prof. Charles Forceville)

Perioada 14 septembrie – 13 octombrie 2012
Calificarea / diploma obţinută Atestat stagiu cercetare postdoctorală
Disciplinele principale Comunicare vizuală, Anii Europeni.
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Leeds, Institutul de Studii ale Comunicării (Prof. Giorgia
învăţământ / furnizorului de Aiello)
formare
Perioada 2008-2010
Calificarea / diploma obţinută Masterat Comunicare managerială şi resurse umane – iulie 2010
Disciplinele principale Diagnoză organizaţională, cultură organizaţională, resurse umane
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adminstrative, Faculltatea de
învăţământ / furnizorului de Comunicare şi Relaţii Publice
formare
Perioada 2000 - 2004
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Filologie (distincţia Magna cum Laude)
Disciplinele principale Lingvistică, argumentare, retorică, discurs politic.
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Al.I.Cuza”, Iaşi, Facultatea de Litere
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2000 - 2004
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat
Disciplinele principale Comunicare publică, relaţii publice si publicitate
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada 1994 - 1998
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat
Disciplinele principale Limbă şi literatură engleză, limbă şi literatură olandeză
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia
învăţământ / furnizorului de Engleză – Olandeză
formare
- membră în grantul CNCSIS (Rostirea economica intre ecumenismul
PROIECTE DE
jargonului profesional si razboiul reprezentarilor etno-idiomatice. O
CERCETARE ŞI
incercare de abordare lingvistica a mentalului contabil in orizontul
DEZVOLTARE
integrarii europene) – conducător conf.univ.dr. Gabriel Mardare Nr.2GR/09.05.2007, 4000 RON;
- membră în proiectul european EUROPE DIRECT BACĂU - GCD[2008]/[RO]-[14], 39872,60 euro, 2009 – 48197, 23 euro;
- membră în proiectul „Identitate culturală. Perspective semiotice” (proiect
cu Primăria din Bacău) - Nr. 26974, 10.07.2006;
- membră în proiectul „Noi în dialog cu Europa” (proiect cu Primăria din
Bacău) nr. 41701/ 03.10.2007 ;
- membră în proiectul „Memoria vie a Bacăului în context european”
(proiect cu Primăria din Bacău), nr 100568/8.10.2008.
GRANTURI

BURSĂ
POSTDOCTORALĂ

PREMII

- GRUNDTVIG – ”European Intercultural Stimulation - to become a
diplomat between cultures”, GRU-10-MOF-331-GL-DE, 1.345,00
euro.
- Proiectul Discursul anilor europeni. Practici comunicaţionale în spaţiul
public românesc, în cadrul proiectului Societatea Bazată pe Cunoaştere –
cercetări, dezbateri, perspective, cofinanţat de Uniunea Europeană şi
Guvernul României din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ID
56815 (aprilie 2012 – februarie 2013), 44.000 RON
- 2011 – premiu CNCS articol ISI “Beyond literary texts: A semiotic
approach to a fictional (ritual) game of real (dis)order in William
Golding’s Lord of the Flies” ( Doina Cmeciu, Camelia Cmeciu), PN-IIRU-PRECISI-2011-3-0824, suma 400 RON, iulie, 2011

APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă
maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
C2
C2
C2
C2
C2
Limba engleza
B2
B2
B1
B1
B1
Limba franceza
C1
C1
B2
B2
B2
Limba olandeza
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

Ascultare

-

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

-

Citire

abilităţi de comunicare, dobândite prin educaţia academică (traininguri, conferinţe) şi prin experienţă profesională (cadru didactic şi
responsabil Erasmus);
abilitatea de interrelaţionare în diferite contexte (multiculturale),
dobândită prin participarea la numeroase evenimente academice
naţionale şi internaţionale ;
capacitate de lucru în echipă, dobândită ca urmare a experienţei de
coordonare a activităţii cercului studenţesc, ca îndrumător de an şi drept
membru în comitetul de organizare;
spirit de initiaţivă şi de fair-play.
abilitatea de a co-organiza evenimente academice (conferinţe naţionale,
internaţionale, expoziţii, dialoguri academice, cercuri studenţeşti),
dobândită prin experienţă la locul de muncă şi prin participări la
traininguri pentru realizarea de proiecte (Europe Direct) ;
coordonarea unor proiecte co-editoriale, dobândită prin experienţa de
muncă;
capacitatea de încadrare în termene-limită, dobândită prin experienţa de
muncă

Competenţe şi aptitudini
- operare PC, Internet browsing, dobândite prin experienta de muncă
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
- operare PC, Power point, Excel, SPSS
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere Categoria B, 2007

Anexa I Formare academică şi profesională

Anexa 1
Formare academică şi profesională
Nr.
crt.
1.

Tipul şi titlul
activităţii

Perioada

Instituţia organizatoare

Cursuri predate în
cadrul
programului
Erasmus

2005, 2006

Universitatea Michel
de Montaigne,
Bordeaux III, Franţa
Institute of English
Studies, Universitatea
din Wroclaw, Polonia

Titlul
certificării
academice
Atestate de
predare

2.

Programe de
perfecţionare
străinătate (şcoli
de vară)

1996,
1997,
1999, 2000

3.

Program de
perfecţionare –
şcoală de vară

2008

4.

Stagii de cercetare
postdoctorală

septembrieoctombrie
2012

august
2012

Lingvistică engleză
(Plovdiv – Bulgaria)
limba olandeză
(Olomouc – Republica
Cehă, Zeist – Olanda)
– bursă Socrates –
Lingua C (Swansea Marea Britanie)
Cursul Semiotica
textelor audio-vizuale
– organizat de
Universitatea din
Utrecht, Olanda (18-29
august 2008)
Comunicare vizuală,
Anii Europeni
Universitatea din
Leeds, Institutul de
Studii ale Comunicării
(Prof. Giorgia Aiello)
Campanii de relaţii
publice, comunicarea
vizuală, new media,
social media, studii
europene

Diplome de
participare şi
certificate

Certificat de
absolvire al
şcolii de vară

Atestat stagiu
cercetare
postodoctorală

Atestat stagiu
cercetare
postodoctorală

Universitatea din
Amsterdam, Facultatea
de Ştiinţe Umaniste,
Programul de Studii
Media
(prof. Charles
Forceville)
Conf.univ.dr.
Camelia-Mihaela CMECIU
Data
15 aprilie 2016

