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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rachieru Silvana 

E-mail(uri) silvana.rachieru@istorie.unibuc.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  

Locul de muncă / 
 Domeniul ocupaţional 

Conferențiar universitar 
Istorie 

  

Experienţa 
profesională 

 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

 
 

2001-prezent 

 Conferențiar universitar (2019-), lector universitar (2013-2019), asistent universitar (2004-2013), preparator  
universitar (2001-2004) 

 Predare de cursuri și seminarii de istorie otomană și diplomație culturală. Seminarii de metodologie - de diplomă, de surse de istorie modernăde 
comunicare academică. Coordonarea Centrului de Studii Turce 

Universitatea București, Facultatea de Istorie, Bd. Elisabeta, nr. 4-12 

Învățământ universitar 
 

Perioada   2006-2015 

Funcţia sau postul ocupat Director (2011-2015), Director adjunct (2007-2011), Coordonator proiecte (2006-2007) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Management cultural - inițiere, organizare, coordonare de proiecte culturale  
Șef de misiune diplomatică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul Cultural Român Istanbul, Siraselviler Cad, nr. 21, Taksim, Beyoglu, Istanbul 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Diplomaţie culturală 

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2000-2010 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor, distincție cum laudae 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea București 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

- 

Perioada 1997-1998 
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Calificarea / diploma 
obţinută 

Master of Arts 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Istorie central europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Central European University, Budapest, History Department 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

- 

  

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licență 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea București-Facultatea de Istorie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

- 

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

franceză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

turcă  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Comunicativitate, experiență de comunicare, capacitate de muncă în echipă, capacitate de adaptare la medii 
multiculturale. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență de manageriat, organizare și coordonare evenimente, coordonare echipă, spirit organizatoric, 
inițiativă. 

  

  

  

  

  

  

Informaţii 
suplimentare 

 Curs de perfectionare limba si paleografia osmană, YapiKredi Istanbul 2011-2012 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

