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Informaţii personale  

Nume / Prenume Ceia, Valy-Geta  
Adresă(e) Timişoara, Calea Sever Bocu, Aleea Lirei, nr. 2, bl. C 3, ap. 12, cod 300288 

Telefon(oane) 0356 405290 Mobil: 0745 291281 
Fax(uri)  

E-mail(uri) valy.ceia@gmail.com
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 01. 01. 1966 
  

Sex  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Teologie şi Istorie, 
Catedra de filologie clasică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada din 2002 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare, cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de filologie 

clasică 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică şi de cercetare 

Perioada 2006-2008 
Funcţia sau postul ocupa cercetător ştiinţific principal gr. II 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – Memorialul Ipoteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate de cercetare 
Perioada 1993-2002 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale predare, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Catedra de filologie 
clasică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică şi de cercetare 
Perioada 1991-1993 

Funcţia sau postul ocupat profesoară de limba română şi limba latină   
Activităţi şi responsabilităţi principale predare 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală Tirol, jud. Caraş-Severin  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică  

Perioada 1990-1991 
Funcţia sau postul ocupat bibliotecară   

Activităţi şi responsabilităţi principale relaţii cu publicul 
Numele şi adresa angajatorului Biblioteca Judeţeană din Satu-Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate sala de lectură 
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Perioada 1988-1990 
Funcţia sau postul ocupat profesoară de limba română şi limba latină   

Activităţi şi responsabilităţi principale predare 
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală Almaşu-Mare, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică  
 
 
 
 
 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1995-2001, iunie 
Calificarea / diploma obţinută doctor / doctor în filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba română, stilistică / doctor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Perioada 1984-1988 
Calificarea / diploma obţinută licenţiat în limba şi literatura română-limba şi literatura latină / diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

limba şi literatura română-limba şi literatura latină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Filologie din Timişoara 

 
 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B1 franceză C1  C1  C1  A2  

Limba  A1 engleză A2  A2  A1  A1  

  
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe bune de operare pe calculator: Word, Excel. 

  

  

Permis(e) de conducere Posesoare de permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe pot fi obţinute de la: prof. univ. dr. Dan Negrescu, şeful Catedrei de filologie clasică de la 
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara; prof. univ. dr. Mircea 
Borcilă de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; prof. dr. Valentin Coşereanu, directorul 
Centrului Naţional de Cercetare „Mihai Eminescu” – Memorialul Ipoteşti. 

  

Anexe Anexez Activitatea ştiinţifică. 
 
  

 


