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1. Studiile universitare
Nr. Instituţia de învăţământ
Domeniul
crt. superior
1.
Universitatea din Craiova, Filologie
Facultatea de Litere
Specializarea:
Română-Franceză

Perioada

Licenţiat în Filologie
1998-2002

2. Studiile de doctorat
Nr. Instituţia organizatoare de D o m e n i u l
crt. doctorat
1.
Universitatea din Craiova, Filologie
Engleză
Şcoala Doctorală
„Alexandru Piru”
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
Instituţia
Domeniul
1.

2.

Universitatea din
Filologie
Craiova, Departamentul
de Limbi Moderne
Aplicate
Universitatea din
Filologie
Craiova, Departamentul
de Limbi Moderne
Aplicate

Titlul acordat

Perioada
2003-2009

Perioada
2009-2010

20018- prezent

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în Filologie

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
Cadru didactic asociat
(plata cu ora)- asistent
universitar
Cadru didactic asociat
(plata cu ora)- asistent
universitar

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi impactul
Cele două dimensiuni ale activităţii ştiinţifice (didactică şi de
rezultatelor ştiinţifice ale
cercetare), aflate într-o permanentă interdependenţă, s-au
candidatului
concretizat în publicaţii, care se încadrează în exigenţele
specifice domeniului Ştiinţe umaniste, respectă standardele şi
criteriile naţionale, precum şi pe cele stabilite la nivelul
Universităţii din Craiova, pentru ocuparea postului didactic de
asistent universitar.
1. Suportul de curs - Curs practic de limba franceză

pentru studenții Facultății de Educație Fizică și Sport - îşi
propune să formeze competenţe, valori şi atitudini care se
regăsesc în următoarele aspecte ale învăţării limbii franceze: înţelegerea specificului limbii franceze, a structurii şi a
semnificaţiei faptelor de limbă; - exprimarea corectă şi precisă
în limba franceză, prin aprofundarea modelului limbajelor de
specialitate (registrul tehnic); - îmbogăţirea exprimării
personale cu termeni de specialitate; - exersarea şi
aprofundarea tehnicii de traducere, comprehensiune a textului
şi realizare de interconexiuni la nivelul vocabularului general şi
specializat. În realizarea cursului s-a pornit de la premisa
existenţei unui nivel mediu de cunoaştere a limbii franceze de
către studenţi. După o îndelungă documentare, textele au fost
scrise sau adaptate în funcţie de expresiile vocabularului
sportiv şi corelate cu noţiuni de gramatică. Lucrarea este
alcătuită din două module: o primă parte cu douăzeci de unităţi
- fiecare lecţie conţine: texte sportive, vocabular, gramatică şi
activităţi de fixare a cunoştinţelor; şi o a doua parte care
grupează reguli de întocmire a unui Curriculum vitae după
modelul francez şi european, dar şi câteva tipuri de scrisori de
intenţie, în funcţie de domeniul în care absolvenţii Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport doresc să îşi desfăşoare viitoarea
activitatea profesională.
Premisa de la care am plecat, înainte de a trece la redactarea
propriu-zisă a cursului, a fost că o limbă străină se învaţă
pentru a putea fi utilizată - oral sau scris - în situaţii de
comunicare curente sau profesionale. Exerciţiile propuse
solicită un efort de exprimare personală, vizând construirea de
fraze, paralel cu însuşirea de noi cunoştinţe, pentru dobândirea
unei exprimări libere, îmbinând cunoştinţe noi cu altele
anterioare.
„Curs practic de limba franceză pentru studenții Facultății
de Educație Fizică și Sport” a fost primul material didactic
destinat studenţilor cu profil sportiv ai Universităţii din
Craiova.
2. Articole publicate:
- 7 articole publicate în reviste cotate CNCSIS categoria B+,
B sau C:
1. Ramona Șendrescu, Onomastica sadoveniană în
Dumbrava minunată,Actele Conferinței Internaționale de
Științe Umaniste și Sociale „Creativitate. Imaginar.
Limbaj”, Editura Universitaria, Craiova , 2019, pp 153162 (ISBN 978-606-14-1506-9) (articol susținut în cadrul
Conferinței Internaționale de Științe Umaniste și Sociale
„Creativitate. Imaginar. Limbaj”, ediția a V-a,
Universitatea din Craiova, mai 2019).
2. Ramona Şendrescu, Le Curriculum vitae en français –
étude de cas à la Faculté d’Education Physique et de
Sport, la Section Kinésithérapie, Université de Craiova,
Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice,
Limbi străine aplicate, Craiova, Editura Universitaria,
Anul V, Nr. 1-2,
2010, pp. 470-476.
http://cis01.ucv.ro/analele_universitatii/limbi_straine_apli
cate/2010/cuprinsanale_2010.pdf
3. Ramona Şedrescu, Jurnalul lui I. D. Sârbu – o ușă
interzisă?, Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe
filologice, Literatură română şi universală, Craiova,
Editura Universitaria, număr cvadruplu, Anul XXVII,
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Anul XXVIII, Nr. 1-2, 2005, 2006, pp. 94-101.
http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_literatura/rezu
mate2005-6.pdf
4.
Ramona Şedrescu, Mit – mister – inconştient – intuiţie
în eseurile lui L. Blaga, Anuarul Institutului de Cercetări
Socio-umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova,
Editura Aius, 2005, pp. 119-124.
http://icsu.ro/wp-content/uploads/2011/06/anuar-VI.pdf
5.
Ramona Şedrescu, Carmen Ionel, Fiinţa istorică în
concepţia organicistă (O. Spengler) şi în concepţia
stilistică (L. Blaga), Analele Universităţii din Craiova,
Seria Ştiinţe filologice, Literatură română şi universală,
Craiova, Editura Universitaria, Anul XXVI, Nr. 1-2,
2004, pp. 92-100.
6. Ramona Şedrescu, „Noul stil” în viziunea interdisciplinară
a lui Lucian Blaga, Analele Universităţii din Craiova, Seria
Ştiinţe filologice, Literatură română şi universală, Craiova,
Editura Universitaria, Anul XXV, Nr. 1-2, 2003, pp. 111-120.
7. Ramona Şedrescu, Jurnalul lui Virgil Mazilescu, Analele
Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe filologice, Literatură
română şi universală, Craiova, Editura Universitaria, Anul
XXIV, Nr. 1-2, 2002, pp. 46-54.
Menționez că am fost printre primii cercetători care au
studiat Jurnalul lui Virgil Mazilescu, printr-un studiu științific
mai amplu Jurnalul lui Virgil Mazilescu publicat în anul 2002,
în Analele Universităţii din Craiova și apoi într-un articol
publicat în revista Mozaicul, în anul 2003. Documentarea pentru
articole am realizat-o la Biblioteca orașului Corabia unde se
păstrează o copie a jurnalului poetului. Precizez că poeziile și
jurnalul lui Virgil Mazilescu au fost publicate în volumul Opere
de către Editura Muzeului Literaturii Române, mai târziu, în
anul 2003.
Majoritatea articolelor și studiilor publicate în reviste de
specialitate (Analele Universităţii din Craiova și Anuarul
Institutului de Cercetări Socio-umane „C. S. NicolăescuPlopşor”) prezintă abordarea din perspectivă contemporană și
interdisciplinară a operei lui Lucian Blaga din tinerețe, scrieri în
care se schițează marele său sistem filosofic bazat pe Trilogia
cunoașterii, Trilogia culturii și Trilogia valorilor.
Formată sub cupola marilor sisteme de gândire, eseistica
blagiană a sintetizat tendinţe dintre cele mai diverse. Am dorit
să ne raportăm la eseistica lui Blaga ca parte integrantă a operei,
urmărind modul în care se conturează personalitatea filosofului
(punct de plecare - articolele adolescenţei şi tinereţii; punct
terminus – pamfletele mature, ironice şi caustice). În general se
configurează un arc de cerc între „zările iniţiale” şi opera de
maturitate târzie.
În cadru informal, sprijin şi încurajez studenţii să participe la
diverse activităţi ce exced celor de la seminarii, să îşi
descopere competenţele specifice şi să îşi dezvolte capacităţile
oratorice şi argumentative.
În activitatea didactică cu studenţii, la seminarii, au fost
dezvoltate şi aplicate competenţe în elaborarea materialelor
suport pentru studiu, în desfăşurarea şi consilierea activităţii de
instruire, în promovarea unor strategii moderne de relaţionare
didactică,
în
cunoaşterea
(inter)personală
şi
evaluarea/autoevaluarea performanţelor acestora.
Activitatea de formare a studenţilor din punct de vedere

