INFORMAŢII
PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa
angajatorului
* Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa
angajatorului
* Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi
* Perioada (de la - până la)
* Numele şi adresa
angajatorului
* Tipul activităţii sau
sectorul de activitate
* Funcţia sau postul ocupat
* Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Ioana Petcu
Str. Oancea, nr. 34, bl. D2, ap. 20, Iaşi
0741025091
gheranitza@gmail.com
Română
04.10.1982

2008 - prezent
Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
Str. Horia, nr. 7-9, Iaşi
academic
Asistent universitar
Predarea seminariilor la obiecte teoretice: Istoria teatrului universal, Istoria
teatrului românesc, Introducere în teoria dramei, Teatru: cultură şi sinteze
comparative, Analiza şi practica textului dramatic
2009 - prezent
Revista de cultură „Cronica”, Iaşi
Jurnalism teatral
Redactor colaborator
Realizarea rubricii teatrale din paginile revistei
2008 - 2011
Revista culturală „FeedBack”, Iaşi
Jurnalism teatral
Redactor
Realizarea rubricii de Arte vizuale din paginile revistei

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE
* Perioada (de la - până la)

2008 - 2011

* Numele şi tipul instituţiei Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin
care s-a realizat formarea
profesională
* Domeniul studiat/aptitudini Arteale spectacolului, Teatrologie
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma
obţinută

Diplomă de Doctor
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* Nivelul de clasificare a
Superior
formei de
instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la) 2006-2008
* Numele şi tipul instituţiei Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi
de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin
care s-a realizat formarea
profesională
* Domeniul studiat/aptitudini Arteale spectacolului, Teatrologie
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma Diplomă de Master
obţinută
* Nivelul de clasificare a
Superior
formei de
instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la) 2002-2006
* Numele şi tipul instituţiei Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin
care s-a realizat formarea
profesională
* Domeniul studiat/aptitudini Filologie: Limba şi literatura română, Limba şi liteartura franceză
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma Diplomă de Licenţă
obţinută
* Nivelul de clasificare a
Superior
formei de
instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la) 1998-2002
* Numele şi tipul instituţiei Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, Iaşi
de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin
care s-a realizat formarea
profesională
* Domeniul studiat/aptitudini Secţie reală bilingvă: Matematică-Fizică, bilingv Franceză
ocupaţionale
* Tipul calificării/diploma Diplomă de Bacalaureat
obţinută
* Nivelul de clasificare a
Învăţământ liceal
formei de
instruire/învăţământ
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute
Limba franceză
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Foarte bine
* abilitatea de a citi
Foarte bine
* abilitatea de a scrie
Foarte bine
* abilitatea de a vorbi

Limba engleză

Bine
* abilitatea de a citi
* abilitatea de a scrie

Bine

* abilitatea de a vorbi

Bine

Aptitudini şi competenţe
sociale

Aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, fiecare din posturile deţinute
presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul
dialogului cu alte instituţii cu competenţe în domeniul artei teatrale.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Experienţă în activitatea pedagogică, de organizare a seminariilor şi
organizarea evenimentelor pedagogice ce au avut loc la nivelul catedrei
Experienţă în structurarea şi dezvoltarea proiectelor;
Experienţă în realizarea dosarelor de acreditare a secţiilor Departamentului de
Teatru.
Utilizare uzuală a calculatorului: Word, PowerPoint, Internet explorer,
Photoshop, Suita Corel, etc.

Aptitudini şi competenţe
tehnice
Permis de conducere
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

-

Lucrări şi studii ştiinţifice

Activitatea din domeniul criticii teatrale este în detaliu descrisă în Lista de
lucrări publicate anexată la Curricumul Vitae, iar Memoriul de activitate, la
rândul său anexat, prezintă şi alte realizări în plan artistic.
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