
  
 

  

 

Curriculum vitae  
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 















Actitit.rte admin istrativd
(seLectiv)

IimiSoara

- p.odecan al facultdlii (din 2012 pAn6 in prezentJ;
- pre$edinle al comisiei de adnitere in lacultatc (2011, 2012.

2013); membm in comisiile de adnitere io loli ceilalli ani:
- meo1bru in conisia l,niversirtrlij de Vest de alcf,tuire a Raportului

de autoevaluare h vederea vizilei a Euopean Universjly
Association (EUA): noiernbrie 2012, ianuaiie 2013;

- membru in comisia de audjt a facultdlii;
- membru al comisiei de eticd din partea Colecti\rlui de filologie

clasicA;
- membru in comisiile exarnenelor de licenl6;ide diseflalie;
- alcituirea dosarelor de autorizare $i de acreditarc ale secgiei de

filologie ciasic[.

.{Dcxc Ane\ez L|Jrr| lhcritiktr pubtit,ttc.

Conf. univ, dr. Valy Ceia
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