Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume FRUMUSANI, DANIELA
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă,
vezi instrucţiunile)Sos. Pantelimon 301, Bloc C1, ap 55, sector 2, Bucuresti
Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi
Mobil:0744345700
instrucţiunile)
Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
E-mail(uri) danifrumusani@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) română
Data naşterii

24.03.1951

Sex feminin
Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Domeniul ocupaţional Domeniul Stiinţele Comunicării
Experienţa profesională
Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea
mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Funcţia sau postul ocupat 2001-2016 profesor universitar la Univ.Bucuresti, Facultatea de Jurnalism si
Stiintele Comunicarii
1995-2001conferentiar universitar Univ.Bucuresti, Facultatea de Jurnalism si
Stiintele Comunicarii
1990-1995 lector universitar la Univ.Bucuresti, Facultatea de Jurnalism si
Stiintele Comunicarii
1975-1990 profesor de liceu de limba franceză si cadru didactic asociat la
Univ.Bucuresti, Facultatea de limbi străine
Activităţi şi responsabilităţi 2011 -2016 Director departament Antropologie culturala si Comunicare
principale 2004-2008 si 2008-2011sef de catedra-Catedra de Antropologie culturala si
Comunicare
2000-2004 decan al Facultăţii de Jurnalism si Stiinţele Comunicării
1996-2000 secretar ştiinţific al Facultăţii de Jurnalism si Stiinţele
Comunicării
Numele şi adresa Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii,
angajatorului Bd Iuliu Maniu 1-3, sector 6, Bucuresti
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
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Educaţie şi formare
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare
profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile)
1978 - 1983

Studii doctorale la Universitatea din Bucureşti

1971 – 1975

Studiile universitare la Facultatea de Limbi
Romanice, clasice şi orientale, Universitatea din
Bucureşti, specializarea franceză-română

Calificarea / diploma 1983 -Doctorat în ştiinţe filologice (teza: ―Semiotica Discursului ştiinţific în
obţinută limba franceză contemporană‖)
1975 -Diploma de licenţă cu lucrarea: ―Teatrul francez baroc: Corneille,
Rotrou, Moliere‖
Disciplinele principale Analiza discursului, semiotică, teoria argumentării,retorică, studii de gen
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei Universitatea din Bucuresti
de învăţământ / furnizorului
de formare
Nivelul în clasificarea (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
naţională sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă
maternă, vezi instrucţiunile)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Limba
C
C
C
C
C
experimenta experimenta experimenta experimenta experimenta
franceza
2
2
2
2
2
t
t
t
t
t
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Limba
C
C
C
C
C
experimenta experimenta experimenta experimenta experimenta
engleză
2
2
2
2
2
t
t
t
t
t
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
sociale (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
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Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)Membru sau membru in comitetul
director al unor
organisme nationale
CREC (Centre Roumain d’Etudes Canadiennes),membru fondator
ANA (Societatea Română de Studii Feministe) membru fondator
AROS (Asociaţia Română de Studii Semiotice), membru fondator
AFCOM (Asociatia Formatorilor in Jurnalism si Comunicare).
si internationale
IAMCR (International Association for Mass Communication Research)
IREF Montréal (Institut de Recherches Féministes))
INTERFILM (International Interchurch Film Organization) membră a
Comitetului director
WACC (World Association for Christian Communication)
ORBICOM-Association des Chaires UNESCO
AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) – membră a Consiliului
Stiinţific 2001-2006
RESEAU THEOPHRASTE (Association des Ecoles Francophones de
Journalisme)
CRE (Comisia regională de experţi ai AUF pentru Europa Centrală şi de Est) –
vice preşedintă 2006-2012
Genre, droit et citoyenneté – Reseau des chercheurs de l’AUF (membra a
Biroului de conducere al reţelei 2006-2010
SFSIC (Société Francaise des Sciences de l’Information et de la
Commuinication)
ISA (International Sociological Association) membra in boardul RC 14 din
2010
ESTIDIA membru fondator
Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
tehnice (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Word, Power Point, Internet

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
artistice (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
Alte competenţe şi Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
aptitudini (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)membru in Comitetul de redactie sau
stiintific al revistelor
Jurnalism si Comunicare,
Styles of Communication
Communication Laval,
Recherches Féministes Laval,
ESSACHES France
International Journal of Cross cultural Studies and Environmental
Communication
Permis(e) de conducere Categoria B
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Informaţii suplimentare

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior,
de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
EXPERIENTA DIDACTICA
Introducerea cursurilor de:
Introducere in semiotica mass media (anul II) din anul Teoria
argumentării (anul III din anul 1991)
Analiza discursului (DEA apoi masterat in ştiintele comunicării in anul
1995)
Gen şi mass-media in Canada şi Quebec (masterat de studii canadiene
in 1996)
Rhétorique
et
argumentation
(masterat
francofon
interdisciplinar„Communication, médias, société‖ in anul 2005)
Aceste cursuri au fost introduse si la IDD
Din 2008 conducator de doctorat
Din 2001 profesor universitar
Din 1995 conferentiar universitar
Din 1990 pină in 1995 lector
În perioada 1990-2010 am predat şi la Academia de Teatru şi Film un curs de
Introducere in semiotică, la Facultatea de Sociologie un curs de Analiza
discursului in limba franceza, la Universitatea Ovidius din Constanta un curs
de Analiza discursului la masteratul de Lingvistica franceza (cofondat
impreuna cu prof.univ.dr. Teodora Cristea) precum şi cursul ―Gen şi massmedia‖ la SNSPA în cadrul masteratului de gen (1998-2003)
ACTIVITATE DIDACTICA IN STRAINATATE
 ianuarie -— aprilie 1992 Visiting professor la Université du Québec à
Montreal - Departamentul de Comunicare, susţinerea cursului COM
2520 ―Schematizarea informaţiei: cazul Europei de Est‖ şi a cursului
COM 7811 ―Seminar avansat de cercetare în comunicare‖
 mai -— iunie 1995 Visiting professor la Université du Québec à
Montreal - Departamentul de Comunicare,susţinerea cursului
―Introducere in studiul fenomenelor comunicăr
 aprilie 2003, visiting professor în cadrul programului Erasmus la IEP
Lyon
 mai 2004 profesor conferentiar la Haute Ecole Libre du Hainaut
Occidental, Belgia în cadrul programului Ersmus
 mai 2009 profesor conferenţiar la Univ.din Nice Sophia Antipolis
 august 2010 organizator şi profesor conferentiar la Scoala doctorală de
vară francofonă în ştiinţele comunicării Lyon (Solaize)
 martie 2011 profesor conferenţiar la Univ.Lyon 2, Institutul de
Comunicare
 18 februarie-18 martie 2015 profesor invitat IFP Paris(cursuri la
licenţă şi masterat)
 18 martie-18 aprilie 2015 profesor invitat la ICOM- Lyon 2
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EXPERIENTA MANAGERIALA
1990-1995

1995– 2000
2000 -2004
2004 - 2008
şi
2008-2012
şi
2012-2016

Responsabil cu activitatea de cercetare a cadrelor
didactice
şi studentilor şi cooperare
internatională (coordonator al programului
UQAM — FJSC)
Secretar ştiinţific al Facultăţii de Jurnalism şi
Ştiinţele Comunicării
Decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării
Director Departament de Antropologie Culturală
Comunicare
Director Departament de Antropologie Culturală
Comunicare
Director Departament de Antropologie Culturală
Comunicare

Responsabil al activităţii de ACREDITARE SI REEVALUARE a două
programe de licenţă, două programe de masterat şi membru în echipa de
acreditare a programului Scolii Doctorale de Stiinţele Comunicării
Director al programului masteral „Teorii si metode de cercetare in stiintele
comunicarii ‖(1995-2015) si al programului „Medias, Développement,
Société‖(2011-2016)

CONSULTANŢĂ ŞI EXPERTIZĂ
2003-2007
Evaluarea proiectelor de cercetare din domeniul
ştiinţelor comunicării pentru CNCSIS.
Din 2001 si pînă în prezent Evaluare a cca. 150 de dosare de burse doctorale
şi postdoctorale, de filiere francofone şi poli de
excelenţă în cadrul Agenţiei Universitare a
Francofoniei.
COORDONARE PROIECTE CERCETARE
2016 -Proiect finanţat de AUF Scoala de vara internatională francofonă în
ştiinţele comunicării
2012 – Proiect finanţat de AUF „Le renforcement de la formation francophone
en Europe centrale et Orientale‖ (2012-2014) director de proiect
2012 – Membru în echipa „Women in Media Industries in Europe‖ (28 ţări
europene)coordonator national
2015 - Global Media Monitoring Project sub egida WACC şi Media Watch
(coordonator national)
2010 - Global Media Monitoring Project sub egida WACC şi Media Watch
(coordonator national)
2005 - Global Media Monitoring Project sub egida WACC şi Media Watch
2000-2001 - membru al echipei Construcţia identităţii feminine(studii de genFILIA);
2000 – Global Media Monitoring Project sub egida WACC şi Media Watch
coordonator national
1995 - Global Media Monitoring Project sub egida WACC şi Media Watch
coordonator national
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Enumeraţi documentele anexate CV-ului.
Carti, studii şi articole publicate

Anexe
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