Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Predescu Rădescu Daniela
Str. Nanterre, nr. 23, Bloc D11, Sc. 1, Ap. 1, cod poştal 200493, Craiova, Romania
Mobil: 0769613936
danielaradescu@yahoo.co.uk
română
03.11.1979
femeiesc

Domeniul ocupaţional asistent universitar doctor, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, Departamentul
de Științe Sociale

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

octombrie 2012 - prezent
asistent titular
caiet de seminar, activitate de seminar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Sociale, Departamentul de Științe Sociale/ str. A. I.
Cuza nr. 13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
didactic şi de cercetare - învăţământ
aprilie 2008 – octombrie 2009
colaborator cu activităţi de arhivistică
cercetare arhivă, transliterare documente vechi scrise cu alfabet chirilic
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, str. Mămulari, nr. 4, bl. C2, sc. 1, et. 1, ap. 1,
sector 3, Bucureşti, cod poştal 030772
cercetare şi documentare
februarie 2007- septembrie 2012

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

preparator titular
caiet de seminar, activitate de seminar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene/ str. A. I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
didactic şi de cercetare - învăţământ

Perioada

2004 - februarie 2007

Funcţia sau postul ocupat

doctorand cu frecventă

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

cercetare, activitate de seminar
Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Geografie şi Filosofie/ str. A. I. Cuza nr. 13, Craiova,
Romania, cod postal: 200585
didactic şi de cercetare - învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2004 - 2011
Titlul ştiinţific de doctor/ diplomă de doctor
Structuri sociale în Ţara Românescă în perioada regulamentară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Craiova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Studii postuniversitare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2002 - 2004
Absolventă de masterat/ Diplomă de Master, specializarea Cultură şi civilizaţie ebraică, sesiunea
iunie 2004
Studii privind cultura şi civilizaţia ebraică/ capacitatea de a gestiona activităţi ale domeniului, de a
produce expertize şi analize asupra problemelor din domeniu.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Centrul de studii ebraice „Goldstein-Goren”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Studii universitare de master, sistem de stat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1998 - 2002
Licenţiată în istorie-filologie/ Diplomă de Licenţă, specializarea Istorie-Limba Ebraică, sesiunea iunie
2002

Disciplinele principale studiate / Paletă largă de discipline teoretice si practice, reprezentând baza pregătirii profesionale a viitorilor
competenţe profesionale dobândite specialisti în domeniile învăţământului, cercetării, cercetării în muzee, arhive si alte instituţii de profil/
familiarizarea în mod nemijlocit cu disciplinele teoretice şi practice, cu activitatea de cercetare.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Studii universitare de lungă durată, cursuri de zi, sistem de stat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

1994 - 1998
Absolventă de liceu/ Diplomă de bacalaureat, sesiunea iunie 1998
Profilul Matematică-Fizică, secţia franceză intensiv

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Colegiul Naţional „Carol I” Craiova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română
Franceză, engleză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B2

Nivel avansat

B2

Nivel avansat

B2

Nivel avansat

B2

Nivel avansat

B2 Nivel avansat

Limba engleză

B2

Nivel avansat

B2

Nivel avansat

B2

Nivel avansat

B2

Nivel avansat

B2 Nivel avansat

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

Competenţe şi abilităţi sociale capacitate de relaţionare;
abilitate în relaţiile interumane;
abilitate de a lucra în echipă;
abilitate de a lucra în medii multiculturale;
adaptabilitate în faţa unor situaţii noi.

Competenţe şi aptitudini organizatorice abilităţi în planificarea activităţii;
abilităţi de analiză şi sinteză;
abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor;
capacitate de gestionare corectă a timpului de realizare a unei sarcini.
Competenţe şi aptitudini tehnice cunoştiinţe de utilizare a aparaturii de birotică (calculator, imprimantă, scanner, copiatoare, etc.)

Alte competenţe şi aptitudini

flrxibilitate;
simţ al răspunderii;
optimism.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
calculatorului Windows
Internet

Preocupări academice si de cercetare
stiinţifică





Simpozionul internaţional „Fenomenul administrative în spaţiul European”, organizat de
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative „Nicolae Titulescu”
împreună cu Universitatea Jean Moulin din Lyon, în perioada 27-28 aprilie 2007;
Simpozionul Internaţional „Istoriografia evreilor din România la început de mileniu” organizat
de Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, în perioada 12-14 noiembrie 2007;
Simpozionul Internaţional „Din istoria evreilor. De la apariţia antisemitismului până în
contemporaneitate”, ediţia a II-a, organizat de Universitatea din Craiova, Centrul de studii ale
relaţiilor internaţionale, Biblioteca judeţeană Alexandru şi Aristia Aman împreună cu Centrul
internaţional pentru studierea Holocaustului Yad-Vashem, Ierusalim, Israel, în data de 3 mai
2011;
Simpozionul Internaţional „Encuentro International e Interinstitucional. Interculturalidad e
Interconocimiento” organizat de Universitatea din Craiova, Universitatea Autonomă Mexic şi
Universitatea din Viena, în perioada 30 mai-3 iunie 2011.

Lista lucrărilor Volume:
- Daniela Rădescu, Mazilii din Judeţul Dolj (secolul al XIX-lea), Craiova, Editura Universitaria, 2009, 80
p., (ISBN 978-606-510-720-5).
- Daniela Predescu Rădescu, Boierii de neam şi postelniceii din judeţul Dolj (secolul al XIX-lea),
Craiova, Editura Sitech, 2011, 103 p., (ISBN 979-606-11-1823-6).
Studii şi articole:
- Daniela Rădescu, Métamorphose de l’ espace roumaine et européen, în vol. „Le phénomène
administratif dans l’ espace roumaine et européen”, Craiova, Editura Universitaria, 2008, p. 44-52,
(ISBN 978-606-510-181-4).
- Daniela Rădescu, Mazilii – categorie socială distinctă în epoca regulamentară, în „Analele
Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XIV, nr. 2(16)/2009, p. 135-142, (ISSN 1224-5704).
- Daniela Rădescu, Bresle evreieşti din Ţara Românească în perioada regulamentară, în „Noi
perspective în istoriografia evreilor din România”, Bucureşti, Editura Hasefer, 2010, p. 124-134, (ISBN
978-973-630-223-7).
- Daniela Predescu Rădescu, Boierii de neam şi postelniceii-categorii sociale distincte în perioada
guvernării regulamentare, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XV, nr. 2(18)/2010, p.
87-98, (ISSN 1224-5704).
- Daniela Predescu Rădescu, Aspecte privind emanciparea social juridică a ţiganilor în perioada
regulamentară, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XVI, nr. 1(19)/2011, p. 67-76,
(ISSN 1224-5704).
- Daniela Predescu Rădescu, Aspecte privind comunitatea evreilor din Ţara Românească în perioada
regulamentară, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XVI, nr. 2(20)/2011, p. 83-93,
(ISSN 1224-5704).
- Daniela Predescu Rădescu, Catagrafia oraşului Craiova din anul 1853, în vol. „Continuitatea istorică
în spaţiu şi timp. Profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani”, Craiova, Editura Universitaria, 2008, p. 299325, (ISBN 978-606-14-0219-9).
- Daniela Predescu Rădescu, Evoluţia statistică a patentarilor din judeţul Dolj în perioada
regulamentară, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XVII, nr. 1(21)/2012, p. 47-54,
(ISSN 1224-5704).
- Daniela Predescu Rădescu, Los Hebreos de Rumania: aspectos linguisticos, comunitarios y de
interculturalidad, în „Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XVII, nr. 2(22)/2012, p. 6173, (ISSN 1224-5704).
Permis(e) de conducere

permis de conducere, categoria B

