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Candidat: ALBU MARTA-LUCIA
Data naşterii: 29.10.1980
Funcţia actuală: Asistent universitar doctor
Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Limba şi

Literatura Română
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior D o m e n i u l
Perioada
crt.
1. Universitatea din Craiova
Filologie
1999-2003
Facultatea de Litere
Franceză-Latină
2. Universitatea din Craiova
Limbă şi Literatură 2009-2012
Facultatea de Litere
Română-Italiană
Studii postuniversitare
1. Universitatea din Craiova
Filologie
2003-2004
Facultatea de Litere
Literatura franceză Poietică şi poetică
2. Universitatea din Craiova
Facultatea de Litere

Filologie
2007-2009
Literatura română în
context european

Titlul acordat
Licenţiat în
Filologie
Licenţiat în
Filologie
Diplomă de Studii
Aprofundate
Diplomă de Master

2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Craiova

Domeniul
Filologie

Perioada
2004-2010

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în Filologie
cu distincţia
Magna cum Laude

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
1.

Academia Română

Şcoala post-doctorală 1.04.2011Academică în
31.03.2013
domeniul ştiinţelor
socio-umane,
Valorificarea
identităţilor culturale
în procesele globale
Contract
POSDRU/89/1.5/S/ID
59758, nr. contract
61/59758/31.03.2011.
Domeniul: Filologie,
literatură română.

Absolvent

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Titlul/postul didactic sau
Instituţia
Domeniul
Perioada
crt.
gradul/postul profesional
1. Universitatea din Craiova Filologie
1 octombrie 2003– preparator univ. titular,
Facultatea de Litere
februarie 2009
Catedra
de
Literatură
română,
universală
şi
comparată
2. Universitatea din Craiova Filologie
1 martie 2009 –
asistent univ. dr. titular,
Facultatea de Litere
prezent
Departamentul de Limba şi
Literatura Română
5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice ale
candidatului

Cărţile publicate sunt relevante pentru domeniul de activitate şi respectă standardele
universitare academice:
Moraliştii români – o abordare critică (Editura Muzeului Naţional al
Literaturii Române, colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2013, ISBN 978-973-167-1154, 288 p., clasificată de CNCS în categoria B, URL BDI (Kubon &
SagnerOPAC):http://www.kubonsagner.de/opac.html?record=9331293 şi URL
Biblioteca
Naţională
a
Republicii
Moldova
http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/711453;jsessionid=F0EC5A398B7
5C77B9191B0A537888108, prezentă şi în bibliotecile din România) reprezintă
studiul individual de cercetare ştiinţifică (carte de autor unic), realizat în cadrul
Şcolii post-doctorale Academice în domeniul ştiinţelor socio-umane, Valorificarea
identităţilor culturale în procesele globale; (bursa postdoctorală a Academiei
Române – în perioada 1 aprilie 2011 - 31 martie 2013), sub îndrumarea domnului
prof.univ.dr. Nicolae Ioana (Andrei Grigor);
Literatura română şi literatura pentru copii (Editura Aius, Craiova, 2014,
ISBN 978-606-562-472-6 - carte de autor unic, editură recunoscută CNCS)
reprezintă suportul de curs pentru disciplina predată la specializarea Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, adresându-se studenţilor de la această
specializare, cât şi cadrelor didactice preuniversitare (educatoare, învăţătoare) şi
tuturor celor interesaţi de iniţierea în universul literaturii pentru copii. În structura
cărţii, există secţiuni structurate pe genurile literare, cât şi secţiuni care urmăresc
fixarea anumitor concepte şi noţiuni de teorie literară. Obiectivele generale sunt:
identificarea criteriilor de selecţie a textelor aparţinând literaturii pentru copii, a
valenţelor estetice şi formative ale acestora; relevarea căilor şi modalităţilor de
accesibilizare a operelor; perfecţionarea tehnicilor de interpretare şi analiză a textelor
literare. Cursul acesta nu se doreşte a fi o lucrare de istorie literară, ci un instrument
didactic ce valorifică titluri din literatura română şi universală. Pe parcursul
observaţiilor, am introdus opinii referitoare la domeniile psihologiei, metodicii,
pedagogiei, pentru ca fenomenul literar să fie integrat actului de predare-învățare.
„Caracterele” lui Teofrast în literatura universală (Editura Aius, Craiova,
2014, ISBN 978-606-562-473-3 - carte de autor unic, editură recunoscută CNCS)
reprezintă teza de doctorat, susţinută în 2010, sub îndrumarea ştiinţifică a domnului
prof.univ.dr. George Sorescu. Această carte reprezintă rezultatul celor şase ani de
cercetare doctorală şi a fost apreciată de membrii comisiei de doctorat. Elementele
de noutate ale acestei lucrări au fost evidenţiate de referenţii acestei lucrări:
prof.univ.dr. Marin Beşteliu (Universitatea din Craiova), prof.univ.dr. Dan Negrescu
(Universitatea de Vest din Timişoara) şi cercetător ştiinţific Stancu Ilin (Institutul de
Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” Bucureşti). Fără a ignora diferitele tipuri de
lectură şi interpretare, lucrarea aduce un punct de vedere mai puţin frecventat în
studiile literare, şi anume, tradiţia caracterelor şi studiul moraliştilor. Scopul tezei a
fost studiul evoluţiei acestei tradiţii a operei scriitorului-filosof grec Teofrast în
literatura greco-latină, franceză (la Jean de La Bruyère) şi română (în secolul al
XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea). Opera lui Teofrast a fost foarte
puţin abordată în România, în special Caracterele sale, şi acest lucru ne-a determinat
să întreprindem această exegeză, în încercarea de a aduce o contribuţie la
aprofundarea operei marelui clasic grec în aria noastră culturală. Acest motiv a fost
susţinut de tendinţele actuale de redimensionare şi reinterpretare într-o nouă viziune
a marelui clasic şi de interesul crescând manifestat în studierea caracterului, a naturii
umane, în literatura universală.
Studiile şi articolele au fost publicate în reviste de specialitate şi reflectă preocuparea
constantă pentru domeniul filologiei, iar, în mare parte, au fost susţinute public la
conferinţele naţionale şi internaţionale organizate în cadrul Universităţii din Craiova
şi publicate ulterior în Analele Universităţii din Craiova (cotate CNCS B+, B sau C)
sau la conferinţe internaţionale ale altor universităţi din ţară.

Am participat la manifestările ştiinţifice organizate în cadrul proiectului Şcoala
postdoctorală Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale Contract
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758, Academia Română. Tot în cadrul bursei postdoctorale,
am efectuat un stagiu de cercetare în spaţiul european (1.07 - 31.07. 2012 – Franţa,
Paris, Universitatea Paris Sorbonne 4 şi 1.08 - 30.09. 2012 – Italia, Roma,
Accademia di Romania).
Capacitatea
candidatului de a
îndruma studenţi
sau tineri
cercetători şi
competenţele
didactice ale
candidatului

Capacitatea
candidatului de a
conduce proiecte
de cercetaredezvoltare

În cei peste unsprezece ani de activitate în cadrul Departamentului de Limba şi
Literatura Română, pe lângă activităţile didactice desfăşurate – seminarii de
literatură română, literatură pentru copii şi literatură universală şi comparată, m-am
implicat în mod activ şi în activităţi de îndrumare a studenţilor: de la coordonarea
ştiinţifică a tezelor de licenţă, la specializarea Română – lb. străină şi Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar; am făcut parte din echipa de cadre didactice care
s-au implicat în parteneriatul Universităţii din Craiova - inspectorate judeţene în
vederea meditaţiilor pentru bacalaureat 2014, la Slatina; timp de doi ani, am
participat, alături de doamna lect.univ.dr. Sorina Sorescu, la colocviile studenţeşti de
la Iaşi şi Sibiu ca profesor însoţitor şi membru în comitetul de jurizare.
De asemenea, am fost membru în comitetul de organizare a Conferinţei
Internaţionale de Ştiinţe Umaniste şi Sociale Creativitate. Imaginar. Limbaj, ediţia I,
16-17 mai 2014, Craiova. În privinţa activităţii didactice, m-am preocupat în
permanenţă de perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de predare în cadrul
seminariilor, în vederea atingerii obiectivelor operaţionale şi a realizării retenţiei
conţinutului noţional, prin dezvoltarea unor strategii bazate pe nevoile şi interesele
efective ale studenţilor. Feed-back-ul manifestat de aceştia a fost unul pozitiv, prin
atitudinea proactivă la cursuri şi prin prezenţa masivă înregistrată.
În luna iunie 2013, am absolvit programul postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă Calitate, Inovare, Comunicare în Sistemul de Formare
Continuă a Didacticienilor din Învăţământul Superior, în domeniul Ştiinţe ale
educaţiei, programul Didactica limbii şi literaturii române, în cadrul Proiectului
POSDRU 87/1.3/S/6379, coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea
din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi Universitatea din
Piteşti, primind la absolvire un certificat de atestare a competenţelor profesionale şi
redactând, după participarea la acest program, o lucrare de specialitate.
În lunile noiembrie şi decembrie 2014, am fost selectată ca îndrumător de practică în
proiectul Facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor filologi şi a
celor de la comunicare, prin servicii integrate şi inovatoare, Contract nr.
POSDRU/161/2.1/G/137956, Nr. şi tipul contractului: 9046A/03.11.2014; efectuând
stagiul de practică la Centrul pentru cultivarea şi promovarea culturii tradiţionale
Dolj.
De-a lungul activităţii didactice, am avut rezultate foarte bune atât la evaluările
studenţilor, cât şi ale colegilor şi directorilor de departament. M-am implicat în toate
activităţile solicitate de catedră şi facultate (secretar de catedră şi membru în
consiliul facultăţii).
1.04.2011 – 31.03.2013 – am fost selectată, prin concurs, cercetător postdoctoral,
Academia Română, ca bursieră a Fondului Social European în Şcoala postdoctorală
„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”, Contract
POSDRU/89/1.5/S/ID 59758. Am participat la toate manifestările ştiinţifice
organizate în cadrul proiectului. Tot în cadrul bursei postdoctorale, am efectuat un
stagiu de cercetare în spaţiul european (1.07 - 31.07. 2012 – Franţa, Paris, la
Universitatea Paris Sorbonne 4 şi 1.08 - 30.09. 2012 – Italia, Roma, la Accademia di
Romania).

08 - 15. 06. 2013 – am absolvit programul postuniversitar de formare şi dezvoltare
profesională continuă Calitate, Inovare, Comunicare în Sistemul de Formare
Continuă a Didacticienilor din Învăţământul Superior, în domeniul Ştiinţe ale
educaţiei, programul Didactica limbii şi literaturii române, în cadrul Proiectului
POSDRU 87/1.3/S/6379, coordonat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea
din Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai
din Cluj-Napoca, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi Universitatea din
Piteşti, primind la absolvire un certificat de atestare a competenţelor profesionale.
Ianuarie-decembrie 2014 – membru în grantul de cercetare Vocea românilor la
Radio Vatican (perioada comunistă 1968-1974), coordonat de doamna lect.univ.dr.
Carmen Banţa, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.
6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului: Doctor în Filologie din 2010
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: media 9,65 - îndeplinit;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: 2 8 d e l u c r ă r i ; 3 c ă r ţ i d e a u t o r u n i c - îndeplinit.

Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

10

28

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului,

