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EPURE VIOLETA ANCA

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

violetaanca@atlas.usv.ro
Română
19.04.1979
Feminin

Locul de muncă vizat / Învăţământ-cercetare
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

•
•
•
•

•
•
•

Confirmarea titlului de doctor în istorie conform Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, nr. 3818/26.04.2012, urmare a validării tezei de doctorat de către
CNATDCU, reunit la data de 30.03.2012.
Noiembrie 2011 – susţinerea tezei de doctorat cu titlul Societatea românească prepaşoptistă în
viziunea străinilor: consuli şi călători francezi, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Dumitru Vitcu;
Octombrie 2008 – noiembrie 2011 doctorand în istorie la Facultatea de Istorie şi Geografie din
cadrul Universităţii Suceava, teza de doctorat cu titlul Societatea românească prepaşoptistă în
viziunea străinilor: consuli şi călători francezi, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Dumitru Vitcu;
Februarie 2008 – prezent - asistent universitar titular în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie,
Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice de la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din
Suceava, disciplinele: Limba franceză, Introducere în istoria medie a României, Civilizaţie
europeană medievală, Istoria relaţiilor internaţionale (III), Introducere în istoria medievală
universală;
Noiembrie 2007 – februarie 2008 - asistent universitar angajat pe perioadă determinată în
cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie de la Universitatea “Ştefan cel Mare”din Suceava;
Februarie 2003 – Noiembrie 2007 - preparator universitar în cadrul Facultăţii de Istorie şi
Geografie a Universităţii “Ştefan cel Mare”din Suceava;
Octombrie 2002 – februarie 2003 – preparator universitar angajat pe perioadă determinată în
cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii “Ştefan cel Mare”din Suceava;

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale

Seminarii, lucrări practice

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Universitatea “Ştefan cel Mare”, strada Universităţii, nr. 9, 720225, Suceava
Învăţământ – cercetare

Educaţie şi formare
Perioada

•
•
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Noiembrie 2011 – susţinerea tezei de doctorat cu titlul Societatea românească prepaşoptistă în
viziunea străinilor: consuli şi călători francezi, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Dumitru Vitcu;
Octombrie 2008 – noiembrie 2011 doctorand în istorie la Facultatea de Istorie şi Geografie din
cadrul Universităţii Suceava, teza de doctorat cu titlul Societatea românească prepaşoptistă în
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•
•
•
•
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

viziunea străinilor: consuli şi călători francezi, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Dumitru Vitcu;
2002-2003- studii aprofundate la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi,
specializarea ”Izvoarele istoriei antice şi medii a românilor”, absolvite cu media 10 (zece);
1998-2002- student al Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Istorie şi
Geografie, specializarea Istorie – Limba franceză; examen de licenţă susţinut în sesiunea iunie
2002 cu nota 10 şi medie generală a anilor de studiu 9,83;
1994-1998- Liceul “Petru Rareş”, Suceava; bacalaureat 1998; la terminarea liceului, am
susţinut examen pentru obţinerea unui atestat în limba franceză eliberat de Centrul Cultural
Francez din Iaşi şi certificat de ambasadorul Franţei la Bucureşti;
1986-1994- Şcoala Generală Nr. 12, Suceava.

Licenţiat în istorie şi filologie
Doctor în istorie
• Istorie – Limba franceză
- limba franceză, istorie medie şi modernă
•
•

Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava
Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi

Doctor în istorie

Aptitudini şi competenţe Efectuez traduceri cu caracter istoric, arheologic din şi în limba franceză, iar de când funcţionez ca titular
personale la Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social-Politice din cadrul Facultăţii de Istorie – Geografie, am avut

ocazia să traduc diverse studii şi articole atât pentru colegii de la catedră, cât şi pentru cei de la Muzeul
Naţional de Istorie a Bucovinei, Suceava. Aş menţiona în acest sens, ca fiind mai importante traducerea
rezumatelor pentru “Codrul Cosminului”, serie nouă, nr. 8-9/ 2002-2003, precum şi pentru anuarul
Muzeului Judeţean Suceava, “Suceava”, nr. XXIX-XXX/2002-2003. De asemenea, am efectuat
traducerea rezumatelor în limba franceză pentru publicaţia “Codrul Cosminului”, nr. 10/2004, ediţie
dedicată lui Ştefan cel Mare, precum şi pentru numerele 11/2005, 12/2006. Pentru numerele 13/2007,
14/2008,15/2009, 16/2010, 17/2011, 18/2012, 19/2013 ale aceleiaşi reviste am tradus mai multe studii şii
articole de specialitate în limba franceză.

Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Română

Franceză; engleză.
Înţelegere

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

Fra
nce
ză

foarte bine

foarte bine

foarte bine

foarte bine

foarte bine

Limba

En
gle
ză

satisfăcător

satisfăcător

satisfăcător

satisfăcător

satisfăcător

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Moderator la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice Bucovina File de Istorie (cu participare
internaţională: Ucraina, Republica Moldova), ediţia a XIV-a, Secţiunea de Istorie Modernă şi
Contemporană, Suceava, noiembrie 2013.

Competenţe şi aptitudini Am fost organizator alături de ceilalţi colegi de catedră, al simpozionului “Ştefan cel Mare şi Sfânt – 500”,
organizatorice Suceava, iulie 2004. De asemenea, sunt organizator, cu restul colectivului de DSUSP, al simpozionului
„Alma Mater Sucevensis”.

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Posed cunoştinţe utilizare calculator dobândite la locul de muncă.

Competenţe şi aptitudini artistice
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Alte competenţe şi aptitudini Recenzor la revista „Codrul Cosminului”

Membru în CAFIG
Elaborare orar grupe licenţă + masterat DSUSP

Permis(e) de conducere

Nu

Informaţii suplimentare
Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice

ASISTENT UNIVERSITAR DR. VIOLETA-ANCA EPURE
LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE
I. TEZA DE DOCTORAT:
Societatea românească prepaşoptistă în viziunea străinilor: consuli şi călători francezi, coordonator ştiinţific prof. univ.
dr. Dumitru Vitcu;

II. STUDII ŞI ARTICOLE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mongolii şi istoriografia referitoare la istoria lor, în “Codrul Cosminului”, serie nouă, nr. 8-9/2002-2003, p.195-200.
Contribuţii privind relaţiile dintre Moldova lui Ştefan cel Mare şi tătarii, în “Codrul Cosminului”, nr. 10, 2004, p.23-36.
Invazia mongolilor în Ungaria şi în spaţiul românesc, în „Romanian Cultural Studies Internet Review”, nr. 1-2 /2004
Quelques observations sur les sources narratives concernant l'histoire des Mongols pendant le XIII-e - XVI-e siècles, în ”Codrul
Cosminului”, nr. 11/2005, 19-22 .
Elemente de civilizaţie veche românească la est de Carpaţi. Descoperiri arheologice la est de Carpaţi în secolele VI -XI d. Hr. ( I ), în
„Codrul Cosminului”, nr. 12/2006, p.35-42.
Quelques considérations sur les relations entre la Moldavie et les Tatars le long du XV-ème siècle de la perspective des sources
historiques, în ,,Codrul Cosminului”, nr. 13/2007, p. 57-76.
Quelques pages d’histoire troublée des XIV-ème et XV-ème siècles de l’est de l’Europe, în ,,Codrul Cosminului”, nr. 14/2008, p.23-40.
Franţa şi Principatele Române în ajunul războiului ruso-turc (1806-1812), în „DOCT-US”, anul I, nr. 1, 2009, Editura Universităţii din
Suceava, p. 109-116
L’image des Principautés Roumaines au début du XIX-ème siècle dans la correspondance privée de Christine Reinhard, în „Doct-Us”,
anul I, nr. 2, 2009, Editura Universităţii din Suceava, p. 107-115
Războiul ruso-turc (1806-1812) şi societatea românească în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi în Principate, în volumul Prin
labirintul istoriei. Stat, societate şi individ în perioada construcţiei naţionale, coordonator Dumitru Vitcu, Editura Junimea, Iaşi, 2009, p. 4178
Societatea românească şi războiul ruso-turc din 1806-1812 din perspectiva relatărilor de călătorie, corespondenţei diplomatice şi
rapoartelor consulare franceze, în volumul Lucrările Sesiunii Naţionale a Doctoranzilor în Istorie, (ediţia I), Oradea, 22-23 mai 2009,
coordonatori : Mihai D. Drecin, Ioan Horga, Barbu Ştefănescu, Editura Universităţii din Oradea, 2009, p. 300-315
L’image des Principautés Roumaines dans les mémoires de campagne du général Louis-Alexandre Andrault de Langeron (1763-1831), în
„Doct-Us”, anul II, nr. 1, 2010, Editura Universităţii din Suceava, p.55-66
La Moldavie et la Valachie au début du XIX-ème siècle dans la vision du consul français Charles Frédéric Reinhard, în „Doct-Us”,
anul II, nr. 2, 2010, Editura Universităţii din Suceava, p. 143-154
Societatea moldovenească a începutului de veac XIX în corespondenţa publică şi privată, în volumul Istoria între mituri şi realităţi ale
României moderne. Profesorului universitar doctor Dumitru Vitcu la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonatori: Iosif Iulian Oncescu,
Radu Florian Bruja, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009-2010, p. 33-57
Quelques considérations sur l’activité du vice-consul français de Iaşi, Joseph Parant (1796-1798), în „Doct-Us”, anul III, nr. 1, 2011,
Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, p. 87-94
Les Principautés Roumaines à la limite des XVIII-ème – XIX-ème siècles dans la vision d’un haut officier russe, în “Transylvanian review”,
vol. XX, supplement no. 2:2 (2011), p. 11-18
Anul revoluţionar 1821 în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi prepaşoptişti, în volumul Istorie şi educaţie. In honorem Mihai Lazăr,
coordonator Mihai Iacobescu, Editura Junimea, Iaşi, 2012, p. 349-364
Considérations sur l’alimentation des habitants des Principautés Roumaines dans la vision des consuls et des voyageurs français de la
période d’avant 1848, în „Codrul Cosminului”, XVIII, nr. 2/decembrie 2012, p. 389-400
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19. Obiceiuri, moravuri şi viaţă mondenă în Principatele Române din perioada prepaşoptistă în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi, în

Crezul istoriei. In honorem prof. univ. dr. Mihai Iacobescu la 75 de ani, coordonatori: prof. univ. dr. Ştefan Purici, prof. univ. dr. Dumitru
Vitcu, Editura Junimea, Iaşi, 2013, p. 173-194.
20. Figures de médecins français dans les Principautés Roumaines dans la période précédant la révolution de 1848, în „Codrul Cosminului”,
XIX, nr. 1/iulie 2013, p. 47-56
21. Imaginea femeii în Principatele Române în perioada prepașoptistă în viziunea consulilor și călătorilor străini, în „Terra Sebus. Acta Musei
Sabesiensis”, 5, 2013, p. 403-416
22. Voyager avant 1848 à travers les Principautés Roumaines: les chemins dans la vision des consuls et voyageurs français, în „Codrul
Cosminului”, vol. XX, nr. 1/2014, p. 91-112

III. SESIUNI DE COMUNICĂRI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Comunicarea cu titlul Izvoarele şi istoriografia referitoare la istoria mongolilor, Sesiunea Ştiinţifică de Istorie „Alma Mater Sucevensis”, 6
martie 2004, Suceava.
Comunicarea cu titlul Contribuţii privind relaţiile dintre Moldova lui Ştefan cel Mare şi tătarii, susţinută la Sesiunea Ştiinţifică de Istorie
„Alma Mater Sucevensis”, martie 2005, Suceava.
Comunicarea cu titlul Elemente de civilizaţie veche românească la est de Carpaţi ( I ), Sesiunea Ştiinţifică de Istorie „Alma Mater
Sucevensis”, 10 martie 2006, Suceava.
Comunicarea cu titlul Marea invazie mongolă în sud-estul Europei, Sesiunea Ştiinţifică de Istorie Alma Mater Sucevensis, martie 2007,
Suceava.
Comunicarea cu titlul Câteva consideraţii privind relaţiile dintre Moldova şi tătari de-a lungul secolului al XV-lea din perspectiva surselor
istorice, susţinută la Sesiunea Ştiinţifică de Istorie „Alma Mater Sucevensis”, martie 2008, Suceava.
Comunicarea cu titlul Războiul ruso-turc şi societatea românească în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi din Principate (1806-1812),
susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice Alma Mater Sucevensis, ediţia a IX-a, Suceava, 7 martie 2009, Secţiunea de istorie
modernă şi contemporană.
Comunicarea Franţa şi Principatele Dunărene la începutul secolului al XIX-lea. Societatea românească şi războiul ruso-turc din 1806-1812
din perspectiva relatărilor de călătorie, corespondenţei diplomatice şi rapoartelor consulare franceze, 22-23 mai 2009, Sesiunea Ştiinţifică
al Şcolii Doctorale din Domeniul Istorie organizat de Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii din
Oradea.
Comunicarea Moldova şi Ţara Românească la începuturile secolului al XIX-lea în viziunea consulului francez Charles Frédéric Reinhard,
susţinută la Simpozionul Naţional Bucovina – File de Istorie, Secţiunea Istorie Modernă şi Contemporană, Suceava, Ediţia XI,
Suceava, 2009
Comunicarea Principatele Române în memorialul de campanii al generalului Louis-Alexandre Andrault de Langeron (1763-1831),
susţinută la sesiunea de comunicări ştiinţifice Alma Mater Sucevensis, ediţia a X-a, Suceava, 6 martie 2010, Secţiunea de istorie modernă
şi contemporană.
Comunicarea Principatele Române la cumpăna dintre secolele XVIII-XIX în viziunea unui înalt ofițer rus, susţinută la Conferinţa Naţională
a Doctoranzilor în Istorie, organizată de Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Academia Romana Centrul de Studii Transilvane, Baru Mare, Hunedoara, 16-19 septembrie 2010.
Comunicarea Societatea românească la hotarul dintre secolele XVIII-XIX. Contacte şi imagini franceze, susţinută la Simpozionul Naţional
Bucovina - File de Istorie, Secțiunea Istorie modernă şi contemporană, Ediția a XII-a, Suceava, Consiliul Județean Suceava, Muzeul
Bucovinei Suceava, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Istorie şi Geografie, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi
Patrimoniul Naţional Suceava, 26-27 noiembrie 2010
Comunicarea Câteva consideraţii despre activitatea viceconsulului francez de la Iaşi, Joseph Parant (1796-1798), susţinută la Sesiunea
de comunicări ştiinţifice Alma Mater Sucevensis, ediţia a XI-a, Suceava, 4 martie 2011, Secţiunea de istorie modernă şi contemporană.
Comunicarea Autohtoni şi alogeni în Principatele Române în viziunea consulilor şi călătorilor francezi prepaşoptişti, susţinută la
Simpozionul Naţional Bucovina, File de Istorie, ediţia a XIII-a, Secţiunea de Istorie Modernă şi Contemporană, Suceava, 25-26 noiembrie
2011.
Comunicarea Imaginea femeii în Principatele Române în perioada prepaşoptistă în viziunea consulilor şi călătorilor francezi, susţinută la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice Alma Mater Sucevensis, ediţia a XII-a, Suceava, 7 martie 2012, Secţiunea de istorie modernă şi
contemporană.
Comunicarea Consideraţii despre alimentaţia locuitorilor din Principatele Române în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi din perioada
prepaşoptistă, susţinută la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Bucovina, File de Istorie, ediţia a XIII-a, Secţiunea de Istorie Modernă şi
Contemporană, Suceava, 23-24 noiembrie 2012.
Comunicarea Organizare bisericească, credinţe şi superstiţii în Principatele Române în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi
prepaşoptişti, susţinută la Sesiunea de comunicări ştiinţifice Alma Mater Sucevensis, ediţia a XII-a, Suceava, 7 martie 2013, Secţiunea de
istorie modernă şi contemporană.
Comunicarea Figuri de medici francezi în Principatele Române în perioada prepaşoptistă, susţinută la Simpozionul internaţional Cucuteni
5000 Redivivus, ediţia a VIII-a, Suceava, 12-15 septembrie 2013
Comunicarea Starea drumurilor din Principatele Române în perioada prepaşoptistă în viziunea consulilor şi voiajorilor francezi, susţinută la
Simpozionul naţional Bucovina. File de Istorie - ediţia a XV- a, Secţiunea: Istorie Modernă şi Contemporană, 27 –29 noiembrie 2013
Comunicarea Personalitatea lui Napoleon Bonaparte, războaiele napoleoniene şi ecoul lor în Principatele Române, susţinută la
Simpozionul Alma Mater Sucevensis, Secţiunea de Istorie Modernă şi Contemporană, Suceava, martie 2014
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

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

