
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume  Chevereşan Cristina 

Adresă  Timişoara, România 

Telefon  0256-592321 (Catedră) 

E-mail  acheveresan@litere.uvt.ro 

Naţionalitate  română 

Data naşterii  13.02.1978 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 
 

 
                *Perioada   

2001-2003 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, bd. V. Pârvan nr. 4, 300223, Timişoara (Catedra 
de Limba şi Literatura Engleză) 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat Preparator 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

predare cursuri practice şi seminarii  

 
                *Perioada   

2003-2004 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, bd. V. Pârvan nr. 4, 300223, Timişoara (Catedra 
de Limba şi Literatura Engleză) 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat Asistent suplinitor 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

predare cursuri practice şi seminarii, cercetare ştiinţifică 

 
*Perioada  

 
2004-2007 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, bd. V. Pârvan nr. 4, 300223, Timişoara (Catedra 
de Limba şi Literatura Engleză) 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat Asistent 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

predare cursuri practice şi seminarii, cercetare ştiinţifică 
organizare evenimente academice (simpozioane, conferinţe) 

 
         *Perioada  

 
2007-prezent 

*Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, bd. V. Pârvan nr. 4, 300223, Timişoara (Catedra 
de Limba şi Literatura Engleză) 



*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat  Lector 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Concepere şi predare cursuri şi seminarii, cercetare ştiinţifică 
Organizare evenimente academice (simpozioane, conferinţe) 
Conducere lucrări de licenţă şi disertaţii, organizare masterat 

  
STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

 
*Perioada  

 
1996-2000 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea de Vest, Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Limba şi Literatura Engleză – Limba şi Literatura Franceză 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Licenţă 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii universitare: Licenţă 

                   
                  *Perioada   

2000-2002 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea de Vest, Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Studii de Anglistică şi Americanistică : Discursuri culturale europene 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Masterat 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Studii post-universitare: Masterat 

 
*Perioada   

2000-2001 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Timişoara Open College, Fundaţia A Treia Europă 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Studii culturale central-europene 

*Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii de specializare 

   *Perioada    2001-2005 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea de Vest, Timişoara 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Studii doctorale, Filologie  

*Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Doctor în Filologie (Magna Cum Laude) 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Studii post-universitare: Doctorat 

   *Perioada   21 – 25.09. 2003 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Universitatea din Lodz (Polonia) 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Literatura şi cultura Vestului american contemporan  

*Nivelul de clasificare a formei de Curs de specializare 



instruire/învăţământ 
  

*Perioada   
 
21.06.2004 – 01.08.2004 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Nortern Illinois University (De Kalb, IL, SUA) 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
 Bursă Fulbright - Literatură Americană Contemporană  

*Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs de specializare (bursă de studiu) 

 
*Perioada  

 
17.06.2007-26.07.2007 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Cornell University (Ithaca, NY, SUA) 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Şcoala de Critică şi Teorie (The School of Criticism and Theory) 

*Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs de specializare (bursă de studiu) 

                   
                  *Perioada   

13.07.2008-19.07.2008 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

University College Dublin 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Şcoala de Vară - Clinton Institute (seminar: Excepţionalismul 
american) 
 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Curs de specializare (bursă de studiu) 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

 
 
 
  

Limba maternă Română 
 
Limbi străine cunoscute 

 
*abilitatea de a citi 

*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 

 
Engleză                         Franceză                     Olandeză            
 
avansat                            avansat                         începător                
avansat                            avansat                         începător                
avansat                            avansat                         începător             

Aptitudini şi competenţe  
sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu cultură, sport etc.). 

- 2003 - prezent 
      membru în colectivul de redacţie al revistei Orizont 

             (muncă de echipă într-un mediu multicultural) 

Aptitudini şi competenţe  
organizatorice 
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de 
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

- director de studii adjunct, program de masterat Studii Americane 
- membru în echipa de organizare a conferinţei anuale British and 

American Studies 
- membru în echipa de organizare a proiectului cultural Timişoara 



citeşte (2007/2008) 
Aptitudini şi competenţe  
tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

 utilizare calculator – editare şi tehnoredactare de text (Word) 

Permis de conducere  - 



Alte aptitudini şi  
competenţe 
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

Apartenenţă la societăţi ştiinţifice sau profesionale 
 
2000- prezent: membru TETA/RATE (Timişoara English Teachers’ 
Association/ Romanian Association for the Teachers of English) 
2001 – prezent: membru SRSAA (Societatea Română de Studii de 
Anglistică şi Americanistică)  
2001 – prezent: membru ESSE (European Society for the Study of 
English)  
2003 – prezent: membru RAAS (Romanian Association for American 
Studies)  
2003 – prezent: membru EAAS (European Association for American 
Studies)  
2006 – prezent: membru STUR (Societatea Tinerilor Universitari din 
Romania) 
2007 – prezent: membru USR (Uniunea Scriitorilor din România)  
  

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
 

ANEXE  
Participări la conferinţe  Conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale 

 
2001             “Infinite Londons” Meta-Conference, Sibiu (19-21 

octombrie)  
2002      Cluj-Napoca International Symposium: “Constructions 

of Identity”, Universitatea Babeş-Bolyai (14-16 martie) 
 British and American Studies, Timişoara (17-19 mai)  

 “Tradition and Innovation in English Language and 
Literature”, Universitatea din Piteşti (15-17 noiembrie) 

2003             HUSSE/6, Debrecen, Ungaria (28-31 ianuarie) 
Tradition, Modernity and Postmodernity, Universitatea 

“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (27-29 martie) 
 British and American Studies, Timişoara (15-17 

mai) 
“Sites of Memory”, Universitatea din Bucureşti (5-7 

iunie) 
Simpozionul Internaţional de Filosofie: Canonul 

Occidental şi problema ereticului, Universitatea “Tibiscus” 
Timişoara (4-5 iulie) 

VIII International Conference of the Bulgarian 
Society for British Studies, Sofia, Bulgaria (24-26 octombrie) 

2004 The RAAS-Fulbright Conference, Our America: People, 
Places, Times, Bucureşti (5-6 februarie) 

English and American Studies, Transylvania University, 
Braşov (martie) 

British and American Studies, Timişoara (mai) 
2005  Conference of the English Department, Transylvania 

University, Braşov (18-19 martie) 



  April Conference Ten, Universitatea Jagellonă, 
Cracovia, Polonia (20-22 aprilie)   

   British and American Studies, Timişoara (19-21 mai) 
  A Matter of Taste, Bucureşti (2-4 iunie) 
2006   The RAAS-Fulbright Conference, Bucureşti (2-3 

februarie) 
   Constructions of Identity IV, Cluj-Napoca (6-8 aprilie) 

British and American Studies, Timişoara (18-20 mai) 
2007 British and American Studies, Timişoara (17-19 mai) 
2008       Oscar Wilde’s Reception in Europe, Oxford, Marea 

Britanie (8-9martie) 
      Maple Leaf and Eagle Conference on North-American 

Studies, Helsinki, Finlanda (5-8 mai) 
British and American Studies, Timişoara (22-24 mai) 
HAAS 2008, Szeged, Ungaria (17-18 octombrie) 
 

Participare la varii manifestări culturale, lansări de carte etc. 
 
* Lista lucrărilor comunicate în cadrul conferinţelor – anexabilă 
la cerere 
  

Publicaţii Cărţi 
 
De autor - 2  
Editate/ coordonate    - 2 
Traduse  - 3 

 
Lucrări şi articole ştiinţifice 
aproximativ 30 publicate în reviste şi volume din ţară şi străinătate 
 
Traduceri
10 publicate în reviste şi volume 
 
Publicistică de cultură 
Aproximativ 175 de recenzii şi interviuri (colaborator permanent al 
revistelor Orizont din Timişoara şi Noua literatură din Bucureşti) 
 
 
*Lista detaliată a publicaţiilor - anexabilă la cerere 

 
 
 
 


	INFORMAŢII PERSONALE
	EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
	STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE
	Limba maternă
	 
	Limbi străine cunoscute 
	Alte aptitudini şi  
	INFORMAŢII SUPLIMENTARE
	ANEXE
	Participări la conferinţe
	Publicaţii

