CURRICULUM VITAE
Simona GEORGESCU
Profesia: preparator doctorand la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine, Catedra de Filologie Clasică.
2007- 2010 – asistent de cercetare la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al
Academiei Române, Departamentul de lexicografie și lexicologie (am lucrat la Dicționarul
Limbii Române, Tomul I, părțile 5-6 din litera D).

Studii:


în prezent:

-

doctorand în anul al II-lea la Universitatea din București, Facultatea de Limbi și

Literaturi Străine, Școala Doctorală “Limbi și identități culturale”, domeniul: lexicologie
romanică comparată, coordonator științific: prof. dr. Sanda Reinheimer Rîpeanu; titlul tezei:
“Denumiri ale «copilului» în latină, română și spaniolă».
-

martie 2010 – mai 2010: stagiu de cercetare la Universitatea din Salamanca, Spania,

Secția de Filologie Spaniolă, tutore: prof. Fernando Sánchez-Miret


2006-2009 – studentă la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi

Străine, secţia de Limba Spaniolă.


2006-2008 – Masterat la Universitatea din București, Facultatea de Istorie, secția de

Istorie greco-romană și arheologie, încheiat cu media 9,45. Teza, cu titlul “Ou to kratos
dynamin echei. Autoritate reală și autoritate formală în Bacantele lui Euripide” – conducător
științific prof. dr. Zoe Petre –, a fost notată cu 10.00.


2002-2006 – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia

de Filologie Clasică

-

iunie 2006 – am susţinut examenul de licenţă, obţinând notele:

10,00/10,00 la limba greacă (prima specializare)
9,50/10,00 la limba şi literatura latină (a doua specializare)
10,00 pentru lucrarea de diplomă, intitulată “Valori metaforice ale verbului bakkheuein la
Euripide" – conducător științific prof. dr. Florica Bechet.


iulie 2004 – am urmat cursurile Academiei Homerice, organizate de Societatea

Internaţională de Limbi Clasice “Euroclassica”, în Insula Chios (Grecia).


1997-2001 – Liceul bilingv român-italian “Ion Neculce” din Bucureşti, secţia de limbi

străine (engleză, franceză, italiană).

-

în clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a am participat la Concursul Naţional de Limbă şi

Literatură Română “Mihai Eminescu”, obţinând locul al III-lea sau menţiune la faza judeţeană
-

în clasele a IX-a, a X-a şi a XII-a am luat parte la Olimpiada de Limbă Latină, obținând

mențiuni la faza naţională.
Prezența în cadrul organizațiilor științifice
Membru al Institutului de Studii Clasice (centru de cercetare al Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine de la Universitatea din Bucureşti, înfiinţat la dispoziţia Rectoratului Universităţii din
Bucureşti prin Decizia Nr. 1787/18.11.1996; reacreditat în 2007).

