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Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ceia, Valy-Geta 

Adresă Bd. V. Pârvan, nr. 4, Timișoara, cod 300 223 

Telefon 0256 592 376   

Fax  

E-mail valy.ceia@e-uvt.ro 

Naţionalitate română 

Data naşterii 01. 01. 1966 

Sexul F 

  

Ocupația și locul de 
muncă actual 

Conf. univ. dr., prodecan  
Facultatea de Litere, Teologie şi Istorie, Universitatea de Vest din 
Timişoara 

  

Perioada din 2014 

Funcţia sau postul ocupat conferențiar universitar doctor 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Discipline predate: Limba latină (morfologie istorică latină), Autori 
fundamentali latini (Cicero, Vergiliu, Horațiu, Tacit, Apuleius), 
Metamorfozele textului.  
Activitate de cercetare: publicare de cărți, studii și articole în reviste 
științifice și culturale; participări la conferințe și colocvii; membru în 
colegii științifice sau de redacție ale unor reviste și ale unor 
conferințe. 
Activitate administrativă. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

predare, cercetare 

  

Perioada aprilie 2012- prezent 

Funcţia sau postul ocupat prodecan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie 
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Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

activitate administrativă  
- responsabilități principale: managementul cercetării și al calității; 
- președintele comisiei de admitere în facultate în 2011, 2012, 2013; 
- membru în comisia UVT de redactare a raportului de autoevaluare în 
vederea vizitei de evaluare periodică a European University 
Association (EUA).  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

administrație 

  

Perioada din 2002 până în 2014 

Funcţia sau postul ocupat lector universitar doctor 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Discipline predate: Limba latină (fonetică istorică latină, morfologie 
istorică latină, sintaxa latină), Autori fundamentali latini (Cicero, 
Vergiliu, Horațiu, Tacit, Apuleius), cursuri practice (Plaut, Lucilius, 
Cicero, Vergiliu, Horațiu, Ovidiu, Titus Livius, Tacit, Apuleius, 
Minucius Felix, Augustin).  
Activitate de cercetare: publicare de cărți, studii și articole în reviste 
științifice și culturale; participări la conferințe și colocvii; membru în 
colegii științifice sau de redacție ale unor reviste și ale unor 
conferințe. 
Activitate administrativă în cadrul colectivului: alcătuirea dosarelor de 
autoevaluare ARACIS, responsabil cu cercetarea științifică a secției, 
participare în comisii de licență și de disertație, alcătuirea orarului 
secției (1993-2012). 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie, Catedra de filologie clasică 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

predare, cercetare 

  

Perioada 1 februarie 2007- 31 iulie 2008  

Funcţia sau postul ocupat cercetător ştiinţific gr. III (prin cumul) 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

Desfășurarea și finalizarea unui proiect de cercetare având drept 
elemente referențiale majore creația eminesciană și poezia 
românească din secolul al XX-lea. Studierea manuscriselor 
eminesciene și a operei critice în Biblioteca Națională de Poezie a 
instituției. Activități conexe: participare la manifestări științifice și 
culturale desfășurate sub egida Centrului, cooptarea ca redactor asociat 
al revistei „Hyperion”. Rezultatele cercetării: publicarea unui capitol 
dintr-o carte, studii, articole; comunicări la colocvii și conferințe. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – Memorialul Ipoteşti 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

activitate de cercetare 

  

Perioada 1993-2002 
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Funcţia sau postul ocupat asistent universitar  

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

predare, cercetare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie, Catedra de filologie clasică 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada 1991-1993

Funcţia sau postul ocupat profesoară de limba română şi limba latină   

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

predare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală Tirol, jud. Caraş-Severin  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

activitate didactică  

  

Perioada 1990-1991 

Funcţia sau postul ocupat bibliotecară, prin concurs organizat de către Consiliul Județean de 
Cultură Satu Mare 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

relaţii cu publicul 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Biblioteca Judeţeană din Satu Mare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

sala de lectură 

  

Perioada 1988-1990 

Funcţia sau postul ocupat profesoară de limba română şi limba latină, prin repartiție națională 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

predare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală Almaşu-Mare, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

activitate didactică  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1995-2001 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în filologie cu distincţia summa cum laude pentru teza 
Narativ și descriptiv în Țiganiada lui I. Budai-Deleanu.  
Conducător științific: prof. univ. dr. G. I. Tohăneanu.  
Membrii comisiei de acordare a titlului: prof. univ. dr. Dan 
Slușanschi, prof. univ. dr. Iosif Cheie-Pantea, conf. univ. dr. Dumitru 
Vlăduț. 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Parcurgerea etapelor din planul de pregătire a doctoratului: două 
examene, notate cu 10; două referate, apreciate cu foarte bine; 
susținerea publică a tezei (iunie, 2001). 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Filosofie și Istorie, Universitatea din Timişoara 

  

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii universitare: licenţiat în limba şi literatura română-limba şi 
literatura latină / diplomă de licenţă (nota 10) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- premii la concursurile profesionale și științifice naționale și locale; 
premii la sesiuni de comunicări științifice; diplome pentru merite 
deosebite în activitatea profesională 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara 

  

Perioada 1980-1984 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Studii liceale: diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- premii la faza națională a Olimpiadei de literatura română și la 
sesiunile de comunicări științifice județene și naționale 
 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică din Reșița (azi, Colegiul Național 
„Traian Lalescu”), secția filologie-istorie 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză  C1  C1  B1  B1  B 1  

Limba engleză  B2  B2  A2  A1  A2  

Limba italiana  A2  A2  A1  A1  A2  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

Permis de conducere Posesoare de permis de conducere categoria B 

Competențe și abilități 
sociale 

Seriozitate, rigoare și implicare. 
 

  

Apartenența la societăți 
științifice și la asociații 

profesionale și culturale 

- membru activ al Centre International de Recherches et Études 
Transdisciplinaires (CIRET), Paris;  
- membru al Societății de Studii Clasice din România; 
- membru fondator şi trezorier al societăţii culturale Club 

L’homme indivis (Veauche, Franţa); 
- membru al Asociației Alternativa Culturală (Timișoara). 

  

Membru în comitete 
științifice și redacții; 

recenzent (peer-
reviewer) 

- secretar de redacție al „Analelor Universității de Vest din 
Timișoara. Seria științe filologice” (indexată CEEOL); 

- membru în comitetul redacțional al „Analelor Brăilei” (indexată 
ERIH); 

- membru în colegiul științific al revistei „Acta Centri 
Lucusiensis”; 

- redactor asociat al revistei „Hyperion” (2008-2011); 
- membru în comitetul științific și de redacție al volumului colectiv 

Quaestiones Romanicae, Szeged (I, 2013; II, 2014);  
- membru în comitetul științific al 4th International Colloquium 

Modern Trends in Communications, Educations and 
Interdisciplinarity. Challenges in Translation and 
Interpretation, 15-16 iunie 2012, București; 

- membru în comitetul științific al 5th International Colloquium 
ICIRFECS. Past, Present and Future. Interdisciplinary 
Research – a key to the Future European Cultural Space, 2-4 
noiembrie 2012, București; 

- membru în comitetul științific al Colocviului internațional 
„Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene”, 
Craiova (2013, 2014); 

- membru în comitetul științific al Colocviului „Ordine și Chaos” 
(București, mai, 2014), organizat de către Departamentul de 
studii clasice al Facultății de Limbi și Literaturi Străine de la 
Universitatea din București; 
 

- recenzent (peer-reviewer) al „Analelor Universității din 
București. Limba și literatura română”. 
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Referent științific - referent științific al Editurii Universității din București; 
- referent al volumelor: 
Valerica Schinteie, Mariana Ockso, Un tărâm numit... Limba 

Română, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2009. 
Maria Subi, Sintaxa limbii latine. Sintaxa propoziției, Timișoara, 

Editura Universității de Vest, 2009. 
Mariana Nagy, Dicționar de sinonime, Brăila, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, 2011. 
Mariana Nagy, Dicționar de antonime, Brăila, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, 2011. 
*** Melliferae magistrae. In honorem Gabrielae Creția, 

Coordonatorii volumului: Florica Bechet, Theodor 
Georgescu, București, Editura Universității din București, 
2013. 

Mădălina Strechie, Limba unei culturi și civilizații antice: limba 
latină, Craiova, Editura Universitaria, 2013. 

Ilona Duță, Identitate. Corp(us)ul , Craiova, Editura Universitaria, 
2014. 

  

Organizarea de 
manifestări științifice și 

profesionale 

- membru în comitetul de organizare al Colocviului internațional 
Comunicare și cultură în Romania europeană, în parteneriat cu 
Universitatea din Szeged (Timișoara: ed. I – 2012, ed. a II-a – 
2013); Universitatea din Szeged, Ungaria: ediția a III-a, 3-5 
octombrie 2014.  

-    organizarea conferinței Reprezentările statuare ale daco-geţilor 
din Forul lui Traian, de la Roma, susţinută de Leonard 
Velcescu, doctor în istoria artei, cercetător la Universitatea din 
Perpignan „Via Domitia” (Franţa), 9 aprilie 2012. Expoziție de 
postere. 
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Participare la conferințe 
și colocvii 

(în ultimii cinci ani, 2009-
2014) 

 Atelierul de lucru transdisciplinar Nevoia de sacru în societatea 
contemporană, în cadrul conferinţei internaţionale „The Psychologist 
in the Community”, sub egida CIRET, cu prezența acad. Basarab 
Nicolescu, (Arad, 17-20 sept. 2009). Lucrare prezentată: Dincolo/ 
dincoace de sacru. 
 Simpozionul Naţional al Centrului de Studii de Istorie şi 
Arheologie „Constantin Daicoviciu”, ediţia a IV-a, Timişoara, 23-24 
aprilie 2010. Lucrare prezentată: Vita rustica Romana. Retorică şi 
realitate. 
 Conferinţa internaţională „Comunicare, identitate, cultură”, 
ediţia a III-a, Craiova, 23 octombrie 2010. Lucrare prezentată: 
Identitate – Alteritate – Sacru. 
 Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în 
culturile europene”, ediţia a IV-a, Craiova, 22-23 octombrie 2010. 
Lucrare prezentată: Acta, non verba – significations 
transtemporelles. Moderator al secţiunii Cultură, istorie şi civilizaţie. 
 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Colectivului de filologie 
clasică de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a UVT. Ediţia a 
VI-a, Timişoara, 13-14 mai 2011. Lucrare prezentată: Elegiile fiinţei. 
Ovidiu la Pontul Euxin. 
 Zilele academice timişene. Organizator: Institutul de Studii 
Banatice „Titu Maiorescu” din Timișoara al Academiei Române, 
27 mai 2011. Lucrare prezentată: (A) simţi – o perspectivă 
diacronică. 
 2nd International Colloquium „Prospects and Challenges of the 
contemporary world and the European Space”, Bucureşti, 3-5 
noiembrie 2011. Lucrare prezentată:  Lumea sensului în Ţiganiada. 
Identitate, actualitate, transculturalitate. 
 Conferinţa internaţională „Comparatism, identitate, 
comunicare”, ediţia a IV-a, Craiova, 21-22 octombrie, 2011. Lucrare 
prezentată: Vocile lui Ovidiu. Moderator al secţiunii Comunicare 
literară şi comparatism.  
 Colocviul internațional „Receptarea antichităţii greco-latine în 
culturile europene”, ediţia a V-a, Craiova, 11-12 mai 2012. Lucrare 
prezentată: Zeu și relianță. Moderator al secţiunii Cultură, istorie şi 
civilizaţie. 
 Colocviul internațional „Comunicare și cultură în Romania 
europeană”, ediția I, 15-16 iunie, 2012, Timișoara. Lucrare 
prezentată: Tacitus într-o viziune transdisciplinară. Membră în 
comitetul de organizare.  
 Colocviul „Expresii ale fricii din Antichitate până în lumea 
contemporană”, București, 28-29 martie 2013. Lucrare 
prezentată: Les réflexes antinomiques de la peur. Tacite et 
Budai-Deleanu. 
 4th International Colloquium „Modern Trends in 
Communications, Educations and Interdisciplinarity. Challenges in 
Translation and Interpretation”, București, 15-16 iunie 2013. Lucrare 
prezentată: Expression of Subject Category in Latin Language – 
Semantic and Expressive Significations. Membră în comitetul 
științific. 
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  Colocviul internațional „Comunicare și cultură în Romania 
europeană”, ediția a II-a, 24-25 septembrie 2013, Timișoara. 
Lucrare prezentată: Trimiterile discursului juridic ciceronian. 
Studiu de caz: dobândirea cetățeniei romane. Membră în comitetul 
de organizare.  
 Conferința națională „Text și discurs religios”, Timișoara, 15-
16 noiembrie 2013. Lucrare prezentată: Literatura și sacrul. Co-
moderator al secțiunii Literatura și sacrul. 
 Colocviul internațional „Receptarea antichităţii greco-latine în 
culturile europene”, ediţia a VI-a, Craiova, 6 decembrie 2013. 
Lucrare prezentată: Histoire, littérature, réalité dans une élégie ou 
Quas ad metas sudet equus de Properce. Membră a comitetului 
științific. 
 Colocviul național „Ordine și Chaos”, București, 17 mai 2014. 
Lucrare prezentată: Ordo et rusticitas ou De la romanité 
exemplaire. Membră a comitetului științific. 
 Colocviul internațional „Comunicare și cultură în Romania 
europeană”, ediția a III-a, Universitatea din Szeged,  3-5 octombrie 
2014. Lucrare prezentată: Ipostaze ale libertății la Cicero. 
 Colocviul internaţional „Receptarea Antichităţii greco-latine în 
culturile europene - Lexicografia tehnică în limbile clasice. Teorie, 
metode, instrumente. Studii de receptare a Antichității Clasice. 
Miscellanea”, ediţia a VII-a, 24-25 octombrie 2014, Universitatea 
din Craiova. Lucrare prezentată: Literatură și actualitate. Polifonii 
vergiliene. Moderatoare a secțiunii Studii de receptare a 
Antichității clasice. Membră a comitetului științific. 

  

Activitate profesională și 
culturală 

- președinta juriului de acordare a Premiilor literare „Constantin 
Buiciuc”: ediția a II-a, 24 noiembrie 2014, Lugoj. 

- pregătirea lotului internaţional olimpic de limba latină (Deva, 
2011); 

- realizator al rubricii Pelerinaje literare (între 2003-2010), în 
revista „Reflex”; 

- realizator (din 2010) al rubricii Lumini antice, în revista 
„Reflex”; 

- colaborare săptămânală sau bilunare cu Radio Timişoara, 
prezentând articole de lingvistică, stilistică şi critică literară 
în perioada 1994-1996 şi 1999-2004;  

- participare din 2006 în calitate de invitat permanent la 
Colocviile Naţionale „Reflex”; 

- participarea anuală, între 2004-2009, la Zilele Eminescu de la 
Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – Memorialul 
Ipoteşti; 

- participare cu lucrări la Zilele academice din Timişoara; 
- responsabil cu cercetarea ştiinţifică din partea catedrei (1998-

2007); 
- participare la cursurile internaţionale de vară organizate în 

Timişoara (1993-1997). 
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Proiecte de cercetare și 
granturi 

- director al proiectului de cercetare Valori transdisciplinare în 
opera lui Eminescu; manuscrisele poetului din perspectivă 
transdisciplinară. Structuri paradoxale, obținut prin competiție, 
finanțat de Ministerul Culturii și de Consiliul Județean Botoșani. În 
urma câștigării concursului, am fost angajată pe perioadă 
determinată cercetător științific gradul III (în regim de cumul) al 
Centrului Naţional de Studii „Mihai Eminescu” – Memorialul 
Ipoteşti (1 februarie 2007-31 iulie 2008).  
         Activitatea de cercetare s-a materializat în principal prin 
publicarea unui capitol dintr-o carte, prin publicarea de studii și 
articole în reviste de cultură (despre opera eminesciană și despre 
poezia românească în secolul al XX-lea). De asemenea, între 
activitățile conexe s-au numărat participarea la manifestările 
științifice și culturale organizate sub egida instituției și participarea 
în comitetul de redacție al revistei „Hyperion”, ca redactor asociat. 
 
- cercetător asociat al Centrului de Studii DacoRomanistice Lucus 
(http://laurlucus.ro/). 
         Activitatea științifică pe care o desfășor în cadrul centrului se 
circumscrie programului-cadru, cunoașterea trecutului istoric din 
perioada sec. I a. Chr. – sec. I p. Chr., îndeosebi, cu prelungire însă 
până la constituirea statelor medievale. Cercetările mele (publicate 
pe site-ul centrului și în revista acestuia, „Acta Centri Lucusiensis” – 
unde mă număr printre membrii colegiului științific) vizează cultura 
și civilizația, filosofia istoriei, lingvistica. Având statut juridic, 
CSDR Lucus se află în parteneriat instituțional cu Comisia de 
sociologie a Filialei Academiei Române din Timișoara.   
 
- expert în cadrul proiectului „Practica ta pentru educaţia viitorului”. 
Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2010–2013. Axa prioritară 2. Domeniul major de 
intervenţie 2.1. Contract POSDRU 60/2.1/S/33675. Director de 
proiect: prof. univ. dr. Poesis Petrescu. 
         În cadrul proiectului s-a urmărit dezvoltarea competențelor 
profesionale în vederea inserției profesionale în sistemul de 
învățământ a studenților, familiarizarea studenților cu realitățile 
practicii educative din școli, oferirea unor modele de bune practici. 
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Citări o G. I. Tohăneanu, în Neajungerea limbii. Comentarii la 
Ţiganiada de I. Budai-Deleanu,  Timişoara, Editura Universităţii de 
Vest, 2001, p. 8. 

o [cronicar], în „Observator cultural”, nr. 47 (16-22 ianuarie), 
2001. 

o Adela Lungu, în „Reflex”, IV (2003), serie nouă, nr. 4-5-6 (31-
33), p. 34-35 [recenzie]. 

o V. D. (Virgil Diaconu), în „Cafeneaua literară”, I (2003), nr. 8, 
p. 23.  

o Dan Mănucă, Ion Budai-Deleanu: un scriitor în ofensivă, în 
„Convorbiri literare”, serie nouă, CXLI (2004), nr. 9. 

o Silviana Stancu, Augustin – între cuvânt şi tăcere, Editura 
Modus P. H., 2006, p. 75. 

o Dumitru Vlăduţ, Proprietate, bunuri şi integrare in opera 
literară a lui I. Budai-Deleanu, în „Transilvania”, serie nouă, anul 
XXXV (CXI), 2006, nr. 5-6, p. 51. 

o Dionisie Pârvuloiu, în Tertulian, Tratate dogmatice şi 
apologetice, Ediţie bilingvă, Studiu introductiv, traducere şi note de 
Dionisie Pârvuloiu, Editura Polirom, 2007, p. 123, 167, 615. 

o Dumitru Vlăduţ, O valoroasă carte despre I. Budai-Deleanu, 
puţin comentată, în „Reflex”, IX (2008), serie nouă, nr. 7-12 (94-99), 
p. 48-50 [recenzie]. 

o L. N. [Laurenţiu Nistorescu], Semnale editoriale. Literatură şi 
credinţă, în „Paralela 45”, nr. 5822, 3 martie 2009, p. 8 [recenzie]. 

o Ionuţa-Natalia Iorga, Valy Ceia. Literatură şi credinţă. 
Structuri tematice contrastante şi paradoxale, în „Reflex”, X (2009), 
serie nouă, nr. 7-12 (106-111), p. 45-46 [recenzie]. 

o Adina Roşu, Valy Ceia. Literatură şi credinţă. Structuri 
tematice contrastante şi paradoxale, în „Orizonturi teologice”, serie 
nouă, anul XI (2011), nr. 1, Editura Universităţii din Oradea, p. 116-
117 [recenzie]. 

o Dumitru Vlăduț, Noi ipostaze ale literaturii lui Ion Budai-
Deleanu (Tematologie, retorică și argumentare), Editura Napoca Star, 
2010, p. 57, 58, 147,156. 

o Petrişor Militaru, Literatura latină creştină: perspective 
transdisciplinare, în e-revista culturală „EgoPHobia” 
(www.egophobia.ro), postat: 29 mai 2011.   

o Who is who. Enciclopedia personalităților din România, Ediția 
a 7-a, noiembrie, 2012, p. 213 (http://www.whoiswho-
verlag.ch/att/Redakteure/Bibliotheken_Red_Info.pdf; biografie); 

o Maria Subi, Adjective cromatice în Eneida vergiliană, în 
„Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria științe filologice”, 
anul 2013, nr. L, p. 128, 130. 

o Dan Negrescu, Patristica perennia aucta. Părinți de limbă 
latină și scrierile lor, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2012, 
p. 38, 219, 283. 

o Maria Subi, în „Analele Universității de Vest din Timișoara. 
Seria științe filologice”, anul 2013, nr. LI-LII, p. 128, 130. 

o Mădălina Strechie, Limba unei culturi și civilizații antice: 
limba latină, Craiova, Editura Universitaria, 2013, p. 215. 
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Activitate administrativă - prodecan al facultății (din 2012); 
- preşedinte al comisiei de admitere în facultate (2011, 2012, 

2013); membru în comisiile de admitere în ceilalți ani; 
- membru în comisia Universității de Vest de alcătuire a Raportului 

de autoevaluare în vederea vizitei a European Universtity 
Association (EUA): noiembrie 2012, ianuarie 2013; 

- membru în comisia de audit a facultăţii; 
- membru al comisiei de etică din partea Colectivului de filologie 

clasică; 
- membru în comisiile examenelor de licenţă şi de disertaţie;  
- alcătuirea dosarelor de autorizare şi de acreditare ale secţiei. 

  
 

 
Lista lucrărilor publicate 

 
Cărți 

 Narativ şi descriptiv în Ţiganiada lui I. Budai-Deleanu, Timişoara, Editura Universităţii 
de Vest, 2002, 196 p., ISBN 973-8433-05-3. 

 Reflexivitate și acțiune în literatura latină, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2014, 
181 p., ISBN 978-606-654-104-6.  

 Morfologia istorică a limbii latine. I. Clasa numelui și neflexibilele, Szeged, JatePress, 
2014, 212 p., ISBN 978-963-315-195-2. 

 
Cursuri și materiale didactice 

 Incursiuni în literatura latină creştină, Timişoara, Editura Hestia, 1997, ISBN 973-9192-
63-3. 

 Literatură şi credinţă. Structuri tematice contrastante şi paradoxale, Timişoara, Editura 
Universităţii de Vest, 2009, ISBN 978-973-125-200-1. 

 
Studii în volume ale conferințelor, în reviste indexate ISI, în alte BDI: 

 Existenţa agonică, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica 
Varadisiensis”, anul LIV (2009), nr. 2, p. 135-140 (ProQuest, EBSCO).  

 Vita rustica Romana. Retorică şi realitate, în „Bibliotheca Historica et Archaeologica 
Universitatis Timisiensis”, vol. XII, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2010, p. 121-
125 (Index Copernicus, AWOL). 

 Identitate – alteritate – sacru, în volumul Conferinței internaționale Comunicare şi 
identitate. Perspective lingvistice şi culturale. Coordonare: Emilia Parpală, Carmen 
Popescu, Craiova, Editura Universitaria, 2011, p. 236-244.  

 Acta, non verba – semnificaţii transtemporale, în volumul actelor Colocviului internațional 
„Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene” Antichitatea clasică şi noi. 
Volum editat de: Dana Dinu, Ilona Duţă, Mădălina Strechie, Craiova, Editura 
Universitaria, 2011, p. 67-74.  

 Lumea Sensului în Ţiganiada. Identitate, actualitate, transculturalitate, în volumul 
Conferinței internaționale Interdisciplinary Researches in the 21st Century. Creation and 
Creativity in a Modern European Education, Oradea, Editura Universităţii Emanuel din 
Oradea, 2012, p. 189-197.  

 Creaţie şi valoare: actualitatea vechimii, în „Analele Brăilei” (Seria Istorie, cultură, 
civilizaţie), serie nouă, an XII (2012), nr. 12, p. 343–348, ISSN 1223-9682 (ERIH).  
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 Vocile lui Ovidiu, în Comparatism, identitate, comunicare. Lucrările conferinţei. 
Coordonare: Carmen Popescu, Craiova, Editura Universitaria, 2012, p. 35–45. 

 Existenţă şi reprezentare la Tacit. Configurări, în Quaestiones Romanicae. Lucrările 
Colocviului internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană (ediţia I/ 15–16 
iunie 2012), Szeged, JatePress, 2012, p. 269–273.  

 Zeu și relianță, în volumul actelor Colocviului internațional „Receptarea Antichității 
greco-latine în culturile europene” Sub semnul lui Hermes/ Mercurius. Volum editat de: 
Dana Dinu, Ilona Duţă, Mădălina Strechie, Craiova, Editura Universitaria, 2013, p. 121-
127.  

 Litera T, pe fruntea poetului: Octavian Doclin, în „Analele Universității de Vest din 
Timișoara. Seria Științe filologice”, anul 2013, nr. L, p. 133–139 (CEEOL).  

 Reliance and Self-Autotranscende in Tacitusʼ Work. Some Perspectives, in International 
Workshop on the Historiography of Philosophy: Representations and Cultural 
Constructions 2012, „Procedia - Social and Behavioral Sciences”, Volume 71, Elsevier, 
2013, p. 95– 100 (ISI).  

 Rigoare și libertate semantică. Niveluri de semnificație ale verbului latinesc sentire, în 
„Analele Brăilei” (Seria Istorie, cultură, civilizaţie), serie nouă, an XIII (2013), nr. 13, p. 
311–320 (ERIH). 

 Trimiterile discursului juridic ciceronian. Studiu de caz: Pro Archia poeta, în Quaestiones 
Romanicae. Nr. II/ 1. Lucrările Colocviului internaţional Comunicare şi cultură în 
Romania europeană (ediţia a II/ 24–25 septembrie 2013), Szeged, JatePress, 2014, p. 109-
117. 

 Istorie, literatură, realitate sau Quas ad metas sudet equus Propertii, în volumul actelor 
Colocviului internațional „Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene” 
Hippika. Calul în istoria omului. Coordonator: Dana Dinu, Editura Universitaria, 2014, p. 
51-60.  

 
Studii și articole în reviste științifice și de specialitate; în volume omagiale, in memoriam, 
volume colective 

 Reflexe latineşti şi romanice ale rădăcinii indo-europene *men-, în „Analele Universităţii 
din Timişoara. Seria Ştiinţe filologice”, XXXI (1993), p. 185-190. 

 Pierdere şi regăsire la Nichifor Crainic, în volumul colectiv Răni în timp. Literatura 
exilului românesc. Volum îngrijit de Gheorghe Secheșan. Grafica – Felicia Selejan, 
Timişoara, Tipografia Universităţii din Timișoara, 1994, p. 46-53. 

 Lumea pe dos a Ţiganiadei între real şi ideal, în volumul omagial G. I. Tohăneanu – 70, 
Timişoara, Editura Amphora, 1995, p. 103-109. 

 Sub semnul „devorantului Cronos”, în „Rostirea românească”, IV (1998), nr. 7-8-9, p. 92-
94, ISSN 1224-0478. 

 Reticenţe, în „Lumina”, Novi Sad, LII (1999), nr. 1, p. 66-68. 
 Semnificaţiile termenului latinesc votum în perspectivă diacronică, în volumul Sesiune de 

comunicări ştiinţifice, Timişoara, Tipografia Universităţii, 1999, p. 40-46. 
  „Celălalt tărâm” în viziunea eroilor Ţiganiadei lui I. Budai-Deleanu, în „Limbă şi 

literatură”, XLV (2000), vol. I-II, p. 37-46. 
 Limitele măsurii, în volumul omagial In Magistri honorem G. I. Tohăneanu, Timişoara, 

Editura Universităţii de Vest din Timişoara, 2005, p. 223-227. 
 Cuvânt şi fapte, în volumul Sesiune de comunicări ştiinţifice. Ediţia a IV-a, Timişoara, 

Tipografia Universităţii, 2006, p. 43-48. 
 Dimensiuni semantice şi ontologice ale singurătăţii, în Per Teresa. Obiettivo Romania. 

Studi e ricerche in ricordo di Teresa Ferro, 2, A cura di Giampaolo Borghello, Daniela 
Lombardi, Daniele Pantaleoni, Udine, Università degli Studi di Udine, Forum, 2009, 505-
520.  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

13 

 Ordo et rusticitas sau Despre romanitatea exemplară, în „Acta Centri Lucusiensis” 
(ACL), nr. 2A, 2014, p. 67-75.  

 
Articole și eseuri în reviste de cultură şi în periodice (selectiv); recenzii: 

 Biruinţa poetului, în „Şcoala Mehedinţiului”. Serie nouă, VII (1998), nr. 12, p. 9. 
 Sub semnul „devorantului Cronos”, în „Rostirea românească”, IV (1998), nr. 7-8-9, p. 92-

94. 
 Viclenii poetice, în „Paralela 45”, 1 august 2000, nr. 3192, p. 4. 
 Ipostaze ale decadenţei, în „Orizont”, serie nouă, XII (2000), nr. 8, p. 21, ISSN 0030-

560X. 
 Un motiv străvechi: „Florebant olim...”, în „Paralela 45”, 5 septembrie 2000, nr. 3222, p. 4. 
 Patimile noastre, toate, în „Reflex”, serie nouă, anul IV (2003), nr. 4-5-6 (31-33), p. 

40. 
 Avatarurile lucidităţii, în „Reflex”, serie nouă, anul IV (2003), nr. 7-8-9 (34-36), p. 45-46. 
 Poetul şi lumea lui, în „Reflex”, serie nouă, anul V (2004), nr. 1-2-3 (40-42), p. 23-24. 
 Izbăvitoare, poezia..., în „Reflex”, serie nouă, anul V (2004), nr. 4-5-6 (43-45), p. 37. 
 În singurătate, Iubire, în „Reflex”, serie nouă, anul V (2004), nr. 7-8-9 (46-48), p. 25-26. 
 Intrare în marele cuaternar, în „Reflex”, serie nouă, anul V (2004), nr. 10-11-12 (49-51), 

p. 18-19. 
 A.E. Baconsky. Identităţile poetului (I), în „Reflex”, serie nouă, anul VI (2005), nr. 1-2-3 

(52-54), p. 29-30. 
 A.E. Baconsky. Identităţile poetului (II), în „Reflex”, serie nouă, anul VI (2005), nr. 4-5-6 

(55-57), p. 39-40. 
 Între două lumi: Nichita Stănescu, în „Reflex”, serie nouă, anul VI (2005), nr. 7-12 (58-

63), p. 40-41. 
 Damian Stănoiu: scrieri şi mântuire. I. Cu călugări şi ispite, în „Reflex”, serie nouă, anul 

VII (2006), nr. 1-6 (64-69), p. 37-38. 
 Damian Stănoiu: scrieri şi mântuire. II. Excurs despre iubire, în „Reflex”, serie nouă, anul 

VII (2006), nr. 7-9 (70-72), p. 52. 
 Mihai Eminescu. Repere pe drumul visării, în „Reflex”, serie nouă, anul VIII (2007), nr. 1-

6 (76-81), p. 4-5. 
 Lumini poetice, în „Reflex”, serie nouă, anul X (2009), nr. 1-3 (100-102), p. 63. 
 Vis şi Cunoaştere, în „Hyperion”, anul 27 (2009), nr. 4-5-6 (180-181-182), p. 111-112. 
 Cumpenele măsurii, în „Hyperion”, anul 27 (2009), nr. 7-8-9 (183-184-185), p. 126-

127. 
 Despre făgăduieli, în „Reflex”, an XI (2010), nr. 1-6 (112-117), p. 62-63. 
 Bătrâneţe şi înţelepciune, în „Reflex”, an XI (2010), nr. 7-12 (118-123), p. 150-151. 
 [Dan Negrescu] Patristica perrenia aucta. Părinți de limbă latină și scrierile lor, în „Acta 

Centri Lucusiensis” (ACL), nr. 1A, 2013, p. 66–67, [recenzie]. 
 [Maria Subi] Sintaxa limbii latine. Sintaxa propoziției, în „Analele Universității de Vest 

din Timișoara. Seria științe filologice”, anul 2012-2013, nr. LI-LII, p. 237, [recenzie]. 
 

Timișoara,  
3. XI. 2014        Conf. univ. dr. Valy Ceia 


