
 
 

 
 

 
Curriculum vitae 

Europass 
 
 
 
 
 

Informaţii personale  
 
Nume / Prenume REPCIUC, Ioana 

Adresa Iaşi, Str. Cazangiilor, nr. 2A   
E-mail repciuc_i_o@yahoo.com 

Cetăţenia Română 
Data naşterii 12 aprilie 1983 

Sex femeiesc 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada 2006, până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare în domeniul etnografiei şi folclorului, potrivit standardelor cerute de postul de 

asistent de cercetare. Proiectul prioritar  al Academiei Române Arhiva de Folclor a Moldovei şi 
Bucovinei 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi, Bulevardul  Carol I nr.8, loc. Iaşi, cod poştal 700.505, 
www.academiaromana-is.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publica, Instituţie academică de cercetare fundamentală 
 
 
 

Perioada 2005-2006 
Funcţia sau postul ocupat profesor suplinitor 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice. Limba şi literatura română 
Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr. 13, „Alexandru cel Bun”, 

Iaşi, Str. Muşatini, nr. 53, Tel./fax: 0232/277638 
e-mail:scoala13_iasi@yahoo.com 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de învăţământ public 
 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 2007 – 2010 
Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de doctor 
Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

Domeniul: limba română 
Titlul tezei: Poetica descântecului românesc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Şcoala Doctorală de Studii Filologice 
Iaşi,  Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii postuniversitare (doctorat) 

 
Perioada 2005-2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 
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Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare 

scrisă 
B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
1 

Utilizator 
independent 

B 
1 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
2 

Utilizator 
independent 

B 
1 

Utilizator 
independent 

B 
1 

Utilizator 
independent 

B 
1 

Utilizator 
independent 

 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Cursuri masterale de literatură română şi hermeneutică literară 
 

 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 
Studii postuniversitare (masterat) 

 
Perioada 2001-2005 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă 
Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

Profilul: filologie 
Specializarea: limba şi literatura română – limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere 
Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii universitare 

 
 

Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: etnografie, folclor, etnologie, poetică şi stilistică, 
lingvistică. 

 
 
 
 

Limba maternă Româna 
Limbi străine cunoscute Engleză, franceză 
Autoevaluare 
Nivel european (*) 

 
Limba engleză 

 
Limba franceză 

 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Formare în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare şi arhivare. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
Competenţele şi cunoştinţele personale de utilizare a calculatorului sunt reprezentate de cunoaşterea şi 
utilizarea procesoarele de texte şi a altor aplicaţii, utilizarea bazelor de date, a Internetului. Acestea sunt 
după cum urmează: 
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™); 
- utilizarea Internetului. 

 
 
 

Anexe Am anexat copii conform cu originalul: diplomă de licenţă, diploma de master, lista 
publicaţiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae 2 
Asist. cercet. drd. Ioana Repciuc 


