Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Vitcu Daniela
Constanţa (România)
hantiucatinca@yahoo.com
română
16 a lunii iulie 1969
Femeiesc
2012 →
Decan

Activităţi si responsabilităţi
principale

- coordonare: prodecan, şef departament, cadre didactice;
- subordonare: rector, prorectori;
- colaborare: prodecan, şef departament, decani ai altor facultăţi.
Universitatea Ovidius
Numele şi adresa angajatorului Bdul Mamaia 124, 900527 Constanţa (România)
Coordonare activităţi ştiinţifice şi administrative
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate 2008 – 2012
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Secretar Ştiinţific
- coordonare: şef de catedră, cadre didactice;
- subordonare: decan, rector, prorectori, secretar ştiinţific universitate;
- colaborare: administrator şef facultate, secretari ştiinţifici ai altor facultăţi.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Ovidius
Bdul Mamaia 124, 900527 Constanţa (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Coordonare activităţi ştiinţifice
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Perioada 2015 →
Funcţia sau postul ocupat Profesor Universitar
Activităţi si responsabilităţi principale
Activităţi de predare şi îndrumare a studenţilor
Universitatea Ovidius
Numele şi adresa
Bdul
Mamaia 124, 900527 Constanţa (România)
angajatorului
Învăţământ superior
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada 2012 - 2015
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar Universitar
Activităţi si responsabilităţi principale
Activităţi de predare şi îndrumare a studenţilor
Universitatea Ovidius
Numele şi adresa
Bdul
Mamaia 124, 900527 Constanţa (România)
angajatorului
Învăţământ
superior
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul

ocupat

Activităţi si responsabilităţi
principale

2008 - 2012
Lector Universitar
Activităţi de predare şi îndrumare a studenţilor

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Ovidius
Bdul Mamaia 124, 900527 Constanţa (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

2004 - 2008
Asistent Universitar
Activităţi de predare şi îndrumare a studenţilor

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Ovidius
Bdul Mamaia 124, 900527 Constanţa (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

1995 - 2004
Actor
Activitate artistică

Numele şi adresa angajatorului

Teatrul Ovidius Constanţa
Mircea cel Bătrân 97, 900592 Constanţa (România)

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Cultură

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2004 - 2009
Doctor în Teatru

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Arta actorului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “I.L.Caragiale”
Bucureşti (România)
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Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2004 - 2005
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic / Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Pedagogie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Ovidius
Bdul Mamaia 124, 900527 Constanţa (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2002 - 2007
Diplomă studii aprofundate

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Pedagogie – Teatru

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale"
Bucureşti (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

1991 - 1995
Diplomă de Licenţă

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Arta actorului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Naţională de Artă
Tg. Mureş (România)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale

- lucrul în echipă;
- comunicare bună cu partenerii din distribuţiile spectacolelor din care am făcut parte;
- comunicarea cu realizatorii spectacolelor, atât cei care ţin direct de realizarea artistică
(regizor, actor, coregraf, ş.a.), cât şi cu departamentul tehnic;
- comunicare reală şi muncă în cadrul unui grup.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- înfiinţarea şi coordonarea primului teatru independent din Constanţa, Teatrul AGON
- coordonarea, gestionarea şi urmărirea diverselor proiecte;
- spirit metodic şi rigoare;
- calităţi manageriale dobândite în urma coordonării mai multor colective.
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Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- utilizare computer;
- navigare pe internet;
- utilizare diverse echipamente audio/video.
- utilizare Windows;
- utilizare Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Corel.

Permis de conducere

B

Informaţii suplimentare Persoane de contact:
- Prof. Univ. Dr. Adriana Popovici
- Prof. Univ. Dr. Ștefan Velniciuc
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