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CURRICULUM VITAE 

EUROPASS 

 

 

 

Informaţii personale 
Nume / Prenume  ŢUŢUIANU (n. BENGA)  

Mirela-Graţiela 
Adresa  

 

Telefon 

România, jud. Timiş, Moşniţa Nouă, str. 

Bicaz, nr. 28 

0721596577 

E-mail  gratielabenga@yahoo.com 

Cetăţenia  română  

Data naşterii  19.04.1972 

Sex  feminin  

 

 

Experienţa profesională  
 

 

Perioada                                                               2009   până în prezent  

 

Funcţia sau postul ocupat   Cercetător ştiinţific gr. III doctor 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare în domeniul istoriei 

literare, potrivit standardelor impuse de 

gradul ştiinţific III. Proiectul fundamental al 

Academiei Române Dicţionarul general al 

literaturii române şi proiecte de referinţă, 

aprobate de Consiliul ştiinţific al Academiei 

Române. 

 

Numele şi adresa angajatorului  Academia Română – Filiala Timişoara 

Institutul de studii socio-umane „Titu 

Maiorescu”, bulevardul Mihai Viteazul, nr.   

24, Timişoara. 

 

Tipul activităţii sau     Instituţie publică, Instituţie academică de                            

sectorul de activitate      cercetare 

 

 

 

 

Perioada                                                               2007-2009 

 

Funcţia sau postul ocupat   Cercetător ştiinţific doctor 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare în domeniul istoriei 

literare. Proiectul fundamental al Academiei 

Române Dicţionarul general al literaturii 

române şi proiecte de referinţă, aprobate de 

Consiliul ştiinţific al Academiei Române. 

 

Numele şi adresa angajatorului  Academia Română – Filiala Timişoara 

Institutul de studii socio-umane „Titu 

Maiorescu”, bulevardul Mihai Viteazul, nr.   

24, Timişoara. 

 

Tipul activităţii sau     Instituţie publică, Instituţie academică de                            

sectorul de activitate      cercetare 

 

 

 

Perioada                                                         2008-2010 

 

Funcţia sau postul ocupat Simultan cu activitatea de cercetare, a 

desfăşurat activităţi didactice la Facultatea 

de Litere, Filosofie şi teologie a Universităţii 

de Vest din Timişoara. Cursuri propuse: 

Relaţii culturale euro-regionale, Sisteme de 

difuzare a culturii, Managementul editurii. 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice în conformitate cu 

standardele cerute de postul de lector la 

Catedra de Literatură Română şi Universală. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara  

 

Tipul activităţii sau     Instituţie învăţământ superior. 

sectorul de activitate      

 

 

 

Perioada                                                               2004-2007 

 

Funcţia sau postul ocupat   Cercetător ştiinţific doctorand 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare în domeniul istoriei 

literare. Proiectul fundamental al Academiei 

Române Dicţionarul general al literaturii 

române şi proiecte de referinţă, aprobate de 

Consiliul ştiinţific al Academiei Române. 

 

Numele şi adresa angajatorului  Academia Română – Filiala Timişoara 

Institutul de studii socio-umane „Titu 

Maiorescu”, bulevardul Mihai Viteazul, nr.   

24, Timişoara. 

 

Tipul activităţii sau     Instituţie publică, Instituţie academică de                            

sectorul de activitate      cercetare 
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Perioada                                                        1998-2004   

 

Funcţia sau postul ocupat profesor titular de limba şi literatura română 

– limba engleză  

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi educative. 

 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Lugoj, 

str. Cerna, nr. 3 

 

Tipul activităţii sau     Instituţie publică de învăţământ. 

sectorul de activitate      

 

 

 

 

Perioada                                                               1997-1998  

 

Funcţia sau postul ocupat profesor titular de limba şi literatura română 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi educative. 

 

Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic „Dositei Obradovici”, 

Timişoara. 

 

Tipul activităţii sau     Instituţie publică de învăţământ. 

sectorul de activitate      

 

 

 

 

Perioada                                                               1995-1997 

 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba şi literatura 

română-limba engleză  

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi educative. 

 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 4, Lugoj, Str. 

Făgetului, nr.  

 

Tipul activităţii sau     Instituţie publică de învăţământ. 

sectorul de activitate    

 

 

 

Educaţie şi formare   
 

 

 

Perioada 2001-2007. Doctorandă în specialitatea 

„Literatura română”. Titlul tezei de 
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doctorat : Publicistica postbelică a lui 

Mircea Eliade.  

 2007. A susţinut în şedinţă publică teza de 

doctorat, obţinând titlul de doctor în 

filologie, cu distincţia « Cum laudae ». 

Preşedintele comisiei a fost acad. Eugen 

Simion. 

 

Calitatea / diploma obţinută   Doctor în filologie română. 

 

Domenii principale studiate /   Istoria literaturii române. 

competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de    Institutul de istorie şi teorie literară „G. 

învăţământ / furnizorului de    Călinescu”, Academia Română, Bucureşti. 

formare 

 

Nivelul de clasificare a formei   Studii postuniversitare (doctorat) 

de învăţământ / formare 

 

 

 

Perioada 2002. Participant la seminarul internaţional 

”National Histories in South-Eastern 

Europe and History of United Europe” 

 

Calitatea / diploma obţinută   Atestat 

 

Domenii principale studiate /   Istorii naţionale în sud-estul european şi 

competenţe dobândite    istoria Europei Unite. 

 

Numele şi tipul instituţiei de  House Of Europe. 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul de clasificare a formei   Studii postuniversitare 

de învăţământ / formare 

 

 

 

Perioada 1996-1997. Master în specialitatea 

„Literatură română şi intertextualitate”. 

Titlul dizertaţiei: Mircea Eliade şi sud-estul 

european.  

 

Calitatea / diploma obţinută   Master. 

 

Domenii principale studiate /   Istoria literaturii române, Istoria literaturii 

competenţe dobândite    universale, Literatură comparată, Literatura 

 Europei Centrale, Hermeneutică,  

Pragmatică. 

 

Numele şi tipul instituţiei de    Facultatea de Litere, Istorie şi teologie, 

învăţământ / furnizorului de    Universitatea de Vest, Timişoara. 

formare 
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Nivelul de clasificare a formei   Studii postuniversitare. 

de învăţământ / formare 

 

 

 

Perioada 1990-1995. Studii de licenţă (5 ani). Titlul 

lucrării de licenţă : Dialectica sacrului la 

Mircea Eliade. 

  

Calitatea / diploma obţinută   Licenţă. 

 

Domenii principale studiate /   Limba şi literatura română – Limba şi 

competenţe dobândite    literatura engleză. 

 Competenţe în Istoria literaturii române, 

 Istoria literaturii universale, Literatură 

comparată, Teoria literaturii, Teoria lecturii, 

Hermeneutică literară, Antropologie  

culturală, Limba şi literatura engleză. 

 

Nivelul de clasificare a formei   Studii postuniversitare. 

de învăţământ / formare 

 

Nivelul de clasificare a formei   Studii universitare  

de învăţământ / formare 

 

 

 

Perioada 1986-1990. Elevă. 1990 : bacalaureat. 

 

Calitatea / diploma obţinută   Bacalaureat 

 

Domenii principale studiate /     

competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de  Liceul „Coriolan Brediceanu”, secţia 

învăţământ / furnizorului de  matematică-fizică, Lugoj, jud. Timiş 

formare   

 

Nivelul de clasificare a formei   Studii liceale 

de învăţământ / formare 

 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale  Istorie şi critică literară, literatură 

universală şi comparată, literatura 

Europei Centrale şi de Sud-Est, literatura 

exilului românesc, hermeneutică, teoria 

literaturii, geografie literară, antropologie 

culturală, istoria ideilor, istoria 

mentalităţilor.  
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Limba 

maternă 

Limbi 

străine 

cunoscute  

Nivel 

european 

(*)  

Ascultare  Citire  Participare la conversaţie  Discurs oral  

Engleza  B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 

independent  

Franceza  B1 
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 

independent  

 

 

 

 

Competenţe 

şi abilităţi organizatorice / sociale 

Co-organizator simpozioane naţionale,  

deschidere organizatorică internă şi 

externă.  

 
Membru în Colegiul Editorial al 

revistei „Studii de ştiinţă şi cultură” 

(B, ISI Proceedings, BDI: CEEOL, 

EBSCO Publishing, Index 

Copernicus International, DOAJ, 

Scipio, The Linguist List etc.) 

 
Membru în comitetul de redacţie al 

„Revistei de studii banatice”, editată 

de Institutul „Titu Maiorescu”, 

Academia Română, Timişoara 
 

 

 

 

Competenţe şi  

aptitudini de utilizare a calculatorului  

 

 

 

 

 

 

 

Premii, distincţii, nominalizări 

 

 

- utilizarea bazelor de date, a 

Internetului;  

- stăpânirea instrumentelor Microsoft 

Office™  

(Word™, XML, şi PowerPoint™)  

 

 

 

 

Premiul revistei “Orizont” pentru 

critică literară  

(2015). 

Premiul Literar al Filialei din 

Timişoara a  

Uniunii Scriitorilor (2005). 

Nominalizare la Premiul pentru 

debut al  

Uniunii Scriitorilor din România 
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(2005). 

Premiul „Pro Cultura Timisiensis”, 

 acordat de Consiliul Judenţean 

Timiş  

(2009). 

Nominalizare la Marele Premiu al 

LitFest, Cluj 

(festival organizat de Uniunea 

Scriitorilor din 

România), pentru vol. Cu cărţile la 

vedere. O privire asupra literaturii 

marginilor, (2015). 

Nominalizare la Marele Premiu al 

LitFest, Cluj 

(festival organizat de Uniunea 

Scriitorilor din 

România), pentru vol. Reţeaua. 

Poezia românească a anilor 2000 

(2016). 

 

Afilierea la asociaţii știinţifice și profesionale 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Societăţii Enciclopedice a Banatului. 


