
 

CURRICULUM VITAE 

 

Numele şi prenumele: RĂDESCU DANIELA 

Data şi locul naşterii: 3 noiembrie 1979, Craiova, Dolj 

Domiciliul actual: str. Nanterre, Bl. D 11, sc.1, ap.1, cod 200493, Craiova, România 

Starea civilă: necăsătorită 

E-mail: danielaradescu@yahoo.co.uk 

 

• Studii: 

2002-2004 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Centrul de studii ebraice "Goldstein- 

Goren”, Master în cultură şi civilizaţie ebraică, Lucrare de dizertaţie cu titlul 

„Antisemitism şi antisemiţi în România după 1989”, regim, postuniversitar, sistem de 

stat; 

1998-2002 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Specializarea 

Istorie-Limba Ebraică, sesiunea iunie 2002, Lucrarea de licenţă cu titlul “Istoria 

Quebecului 1524-1960”, sistem de stat; 

1994-1998 

Colegiul Naţional “Carol I” Craiova, Specializarea Matematică-Fizică, secţia „franceză 

intensiv”, sesiunea iunie 1998. 

 

• Stagii de perfecţionare profesională (în ţară şi în străinătate): 

2005-2006 

Modul de pregatire psihopedagogică, metodica şi practică, departamentul pentru 

pregătirea personalului didactic, Universitatea din Craiova, regim postuniversitar; 

practică pedagogică la disciplina ebraică, Scoala Lauder, Bucuresti; practică pedagogică 

la disciplina istorie, Scoala Nr. 21 Craiova; 

februarie- iunie 2002 

Stagiu universitar pentru pregătirea lucrării de licenţă, Universitatea din Dijon, Facultatea 



de Istorie, Bourgone – Franţa, bursa Socrates. 

 

• Poziţia prof. şi loc de muncă: 

-Preparator, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Catedra de Istorie, specializarea Relaţii 

Internaţionale şi Studii Europene. 

 

• Titlul ştiinţific: 

-Doctorand în istorie din anul 2004, Universitatea din Craiova, titlul tezei „Structuri 

sociale în Ţara Românească în perioada regulamentară »; 

 

• Ruta profesională: 

octombrie 2004-martie 2006 

-doctorand cu frecvenţă, Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie, Filosofie, 

Geografie; 

martie 2006-prezent 

-preparator titular, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale,Catedra de 

Istorie, specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. 

 

• Domenii de preocupări academice de cercetare: 

-Relaţii internaţionale şi studii europene; 

-Istoria evreilor din Ţara Româneacă în perioada regulamentară; 

-Structuri sociale din Ţara Românească în perioada regulamentară. 

 

• Preocupări academice şi de cercetare ştiinţifică: 

-numărul comunicărilor ştiinţifice şi al participărilor la simpozioane naţionale şi 

internaţionale: 2;  

Simpozionul internaţional “Fenomenul administrative în spaţiul European”, organizat de 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative “Nicolae 

Titulescu” împreună cu Universitatea Jean Moulin din Lyon, în perioada 27-28 aprilie 

2007;  



Simpozionul Internaţional “Istoriografia evreilor din România la început de mileniu” 

organizat de Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, în perioada 12-14 

noiembrie 2007.  

- numărul cărţilor publicate ca singur autor: 1. 

- numărul articolelor publicate în volume: 1; 

- numărul articolelor publicate în reviste: 1; 

 

• Activitate didactică: 

-Ideea Europeană, disciplină de seminar, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene; 

-Teoria Relaţiilor Internaţionale, disciplină de seminar, Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene; 

-Instituţii europene, disciplină de seminar, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene; 

-Globalism şi globalizare, disciplină de seminar, Relaţii Internaţionale şi Studii 

Europene. 

 

• Limbi străine cunoscute: 

Aptitudini: de scriere -de citire -de vorbire 

Engleză: bine -bine -bine; 

Franceză: bine -bine -bine; 

Ebraică: modest -modest -modest. 

 



 

LISTA LUCRĂRILOR 

 

 

Volume: 

- Daniela Rădescu, Mazilii din Judeţul Dolj (secolul al XIX-lea), Craiova, Editura 

Universitaria, 2009, 80p. 

 

Studii şi articole: 

 

- Daniela Rădescu, Métamorphose de l’ espace roumaine et européen, în vol.  Le 

phénomène administratif dans l’ espace roumaine et européen, Craiova, Editura 

Universitaria, 2008, p. 44-52. 

- Daniela Rădescu, Mazilii – categorie socială distinctă în epoca regulamentară, în 

„Analele Universităţii din Craiova. Seria Istorie”, Anul XIV, nr. 2(16)/2009, pp. 135-142. 


