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INFORMAŢII PERSONALE
Dărăbuş (n. Pavel)
Nume
Carmen Cerasela
Prenume
Adresă

Baia Mare, str. Argeşului, nr. 6, Baia Mare, Maramureş

Telefon

0040 740245925

Fax

c.darabus@gmail.com, carmen.darabus@yahoo.com

E-mail
Naţionalitate

Română

Data naşterii

03.02.1966

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
-din 1 oct. 2012, conf. univ. dr. la Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca, C.U.N.B.M. –
Departamentul Filologie şi Studii Culturale.
Obiecte de studiu predate program de licență:
Literatura universală și comparată, Introducere
în studii culturale europene, Cultură și civilizație
franceză, Instituții europene și internaționale,
Istoria mentalităților, Regionalism și globalizare.
Obiecte de studiu în trei programe de masterat:
Literatura română și modernismul european –
Teatrul, dimensiuni culturale sincretice și Teorii
comparatiste; Limba franceză în traduceri
specializate – La théorie de la traduction; Studii
canadiene – Literatura canadiană de expresie
franceză.
-2008-2012, lector de limba română la
Universitatea din Novi Sad, Serbia, (prin
concurs la I.L.R din Bucureşti),
ilr.ro/documente/BAZA%20DE%20DATE%20%20LECTORATE.pdf

-atribuţii didactice, de cercetare, responsabilă cu Calitatea,
Facultatea de Litere

-atribuţii didactice, culturale, de cercetare

-2005-2008, conf. univ. dr. Universitatea de
Nord, Baia Mare, Facultatea de Litere –
programe de licență: Literatură universală
comparată, Introducere în studii culturale
europene, Instituții europene; programe de
masterat: Literatura română și modernismul
european, Limba franceză în traduceri
specializate.

-atribuţii didactice, de cercetare, responsabil Relaţii
Internaționale (2005-2008) – Facultatea de Litere

-2004-2005 – lector de limba română la

-atribuţii didactice, culturale, de cercetare
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Universitatea „Chiril şi Metodiu” din Skopje,
Macedonia, (prin concurs organizat de către
I.L.R. din Bucureşti)
-2000-2005 – lect. univ. dr. la Universitatea de
Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere,
Literatura comparată

-atribuţii didactice, de cercetare

-1993-2000 - profesoară de literatură universala,
de limba şi literatura română la Colegiul
Naţional „M. Eminescu” (concurs), Baia Mare şi
la Colegiul Pedagogic „M. Eminescu”, Baia
Mare

-atribuţii didactice, pedagogice

-1992-1993 - profesoară de limba şi literatura
româna, de limba franceză la Grupul Şcolar
Auto din Baia Sprie, Maramureş

-atribuţii didactice, pedagogice

-1991-1992 - profesoară de limba şi literatura
româna la Şcoala Generală din Cărbunari,
Maramureş

-atribuţii didactice, pedagogice

-1990-1991 - şef de secţie la Casa de Presă şi
Editură Nord, Baia Mare

-culturale, organizatorice

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

-Cours de specializare formator; octombrie,
2015

POSDRU 144/6.3/S/127928, Academia Română, Filiala Iași

-Curs
de
perfecționare
antreprenoriale; septembre, 2015

POSDRU 144/6.3/S/127928, Academia Română, Filiala Iași

competențe

-Cours de calificare introducere și validare date;
ddecembrie 2014-iunie 2015

-Certificat de specializare manager proiect:

POSDRU 144/6.3/S/127928, Academia Română, Filiala Iași

Curs de specializare în POSDRU/97/6.3/59898, iulie 2013.

-Certificat de formator:

-Cursul de perfecţionare pentru formatori – Predarea limbii
române ca limbă străină organizat de către ILR – LE
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, iulie 2010.

-Certificat de perfecţionare:

-Modulul de formare Scriere de proiecte Programul Tineret
în acţiune organizat de U. E., D.G. Educaţie şi Cultură, 0103
aprilie
2008,
Baia
Mare,
http://www.anpcdefp.ro/extern/viewtopic.php?f=27&t=2243
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-Masteratul în sociologie-administraţie publică
(2004-2006):

-susţinut la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a
Universităţii din Bucureşti; tema disertaţiei: Aspecte ale
comunicării în context multicultural – Macedonia, coord.
prof. univ. dr. Petre Anghel

-Doctoratul în filologie (1995-2000):
-susţinut în anul 2000 la Universitatea Bucureşti, Facultatea
de Litere, coord.: prof. univ. dr. Dumitru Micu, teza: Funcţii
ale cuvântului poetic la N. Stănescu
-Definitivatul în învăţământ (1994):
-susţinut la Facultatea de Litere a Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca

-Studii universitare (1985-1991):

-Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea
de Filologie, secţia română-franceză. Teza de licenţă: Teme
şi motive balcanice în poezia română contemporană, coord.:
prof. univ. dr. Mircea Muthu

-Clasele IX-XII (1980-1984):

-Liceul Ind. Nr. 9, secţia filologie-istorie, Baia Mare (nume
actual: Colegiul Naţional „M. Eminescu”)

-Clasele I-VIII (1972-1980):
-Şc. Gen. Nr. 14, Baia Mare (nume actual: Şc. Gen. „George
Coşbuc”)
Limbi străine cunoscute
Franceza – C2, Engleza – B2, Italiana – A2, Sârba – A2
-

Atestat de traducător, limba franceză – eliberat de
Ministerul de Justiţie, 1999
Atestat de competenţă lingvistică, limba engleză,
eliberat de Univ. de Nord, 2006
Atestat de competenţă lingvistică, limba italiană,
eliberat de Univ. de Nord, 2010

Călătorii de documentare şi cercetare

2008, 2016
Antile, Gudeloupe
2009
India
2010
Japonia
2013, iunie
Profesor invitat la Universita degli Studi di Parma
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