CURRICULUM VITAE
Date personale
Nume : DIACONESCU
Prenume : Andreea-Maria
Data naşterii : 1 iulie 1982
Locul naşterii : Râmnicu Vâlcea, judetul VÂLCEA
Email : adia19us@yahoo.com

Experienţa profesională
01 Septembrie 2006 – prezent :

profesor titular de limba şi literatura română la
Grup Şcolar Industrial « Dimitrie Gusti », Bucureşti,
sector 5, strada Bacău, nr. 1, telefon 021/456.20.50

01 August 2010 – 15 septembrie 2010 : bibliotecar (post temporar) la Biblioteca
Naţională a Franţei, Direcţia “Colecţii”, secţia
Manuscrise, site Richelieu, Paris, avenue de France,
75013
01 Octombrie 2005 – 30 septembrie 2009 : colaborator voluntar la Lectoratul Francez
din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine,
Universitatea Bucureşti
Studii şi calificări
Octombrie 2008 – septembrie 2011 : doctorandă la Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,
Şcoala

Doctorală

„Studii

literare

şi

culturale”
Octombrie 2009 – iunie 2010 : doctorandă la Universitatea Paris IV Sorbona în
calitate de bursier (bursă de cercetare de opt luni) al
Şcolii Doctorale de la Bucureşti
Octombrie 2006 – iunie 2008 : masterandă la Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea “Etudes
Culturelles Françaises et Francophones”

Octombrie 2002- iunie 2006 : studentă la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine, specializarea âFrancezăRomână
Septembrie 1997- iunie 2002 : elevă a Colegiului Pedagogic « Matei Basarab » din
Râmnicu Vâlcea, secţia Învăţători - Educatori


Examen de definitivare în învăţământ, Facultatea de Litere din cadrul Universităţii
Bucureşti, sesiunea august 2008;



Diplomă de absolvire a masteratului de Studii Culturale Francofone din cadrul
Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, sesiunea iunie
2008;



Diplomă de licenţă obţinută cu media 9,62 în iunie 2006 la Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (şefă de promoţie);



Diplomă de bacalaureat obţinută la 15 iulie 2002, media 9.79, la Colegiul Pedagogic
« Matei Basarab » din Râmnicu Vâlcea.

Limbi străine cunoscute :
Franceză: excelent (scris, citit, vorbit)
Engleză: bine (scris, citit, vorbit)
Activitate ştiinţifică, burse


Conferinţa Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti - CCSS 2008 din cadrul Facultăţii

de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, 12 aprilie 2008 cu lucrarea
intitulată ”Ekphrasis – reprezentare a unor reprezentări în romanul Satyricon de
Petroniu”,

publicată

ulterior

pe

site-ul

Universităţii

la

adresa

www.unibuc.ro/uploads_ro


”Fragmentarism şi marginalitate în romanul Terasă la Roma de Pascal

Quignard” în cadrul sesiunii naţionale a doctoranzilor de la „Studii culturale şi literare”
din 3-4 aprilie 2009, cu tema Noi perspective în studiile literare şi culturale
(EDUCAŢI);


”L’échec de l’anamnèse dans le roman Le Salon du Wurtemberg de Pascal

Quignard” în cadrul sesiunii internaţionale a doctoranzilor de la „Studii culturale şi
literare”, Despre uitare: forme ale rememorării, din 15-16 mai 2009 (EDUCAŢI);



”Les hypostases d’Orphée dans les romans de Pascal Quignard” în cadrul

sesiunii internaţionale a doctoranzilor de la „Studii culturale şi literare”, Literatura şi
cultura : demersuri critice, din 29-30 iunie 2010 (EDUCAŢI);


”Les péchés de la mémoire dans les romans de Pascal Quignard” în cadrul

conferinţei internaţionale anuale a Departamentului de Limbi Străine de la
Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, prima ediţie, Crossing Boundaries in
Culture and Communication, din 26-27 noiembrie 2010.


Octombrie 2004 - februarie 2005: studentă (bursier) ERASMUS la Dijon,

Franța; bursă obţinută în urma unui concurs susţinut în cadrul Universităţii din
Bucureşti în aprilie 2004; acest semestru s-a soldat cu acumularea a 44 de credite
(pragul minim: 30 de credite)


Organizarea în colaborare, în cadrul Lectoratului Francez, a unei seri-lectură pe

tema ”Eugène Ionesco en miettes” în noiembrie 2005, cu ocazia aniversării a 96 de ani
de la naşterea scriitorului.
Diverse


Participare la tabăra internaţională La Rencontre des Jeunes Francophones din

Bordeaux, Franţa, în perioada 1.08.-10.08.2007, în urma câştigării concursului pe
tema francofoniei în România, La chasse au trésor francophone, organizat de
Lectoratele franceze ale Universităţilor din Bucureşti în colaborare cu Institutul
Francez din Bucureşti şi cu Ambasada Franţei la Bucureşti


Cunoştinţe tehnice şi de PC : WORD, EXCEL, POWER POINT, imprimantă,

xerox


Hobby-uri: literatura, teatrul, călătoriile, goblenul, opera, istoria



Calităţi: ambiţie, perseverenţă, dinamism, spirit de echipă, eficacitate, toleranţă

