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Curriculum vitae  
 

 

  
Informaţii personale  
Nume / Prenume STOICA  S. Dan 
Adresă Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi, 700506, România 
Telefon(oane) 0232-212971 Mobil: 0745-810067 
Fax  
E-mail 

 Webpage 
dstoicaro@gmail.com  
www.dstoica.ro  

  
Naţionalitate RO 
  
Data naşterii 25 nov. 1950 
  
Sex M 
  
Locul de muncă  
 
 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Facultatea de Litere, Departamentul de  Românistică, ştiinţe ale comunicării şi 
Literatură comparată, Colectivul de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 
Învăţămînt superior 

Experienţa profesională  
  
Perioada/Funcţia sau postul 
ocupat 

- din 2007, asociat al Catedrei de Comunicare şi Relaţii Publice, Facultatea de 
Filosofie, Univ. „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi (acum, Departamentul de 
Comunicare şi Relaţii Publice); 
 
- din 2003 conferenţiar dr. la Colectivul de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; 
profesor, din februarie 2015; 
 
- 1997-2003 Asociat al Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării 
(pentru cursurile practice de limbă franceză şi : 1998-1999: titular de curs la 
disciplina „Metode bibliografice de cercetare”, 1999- 2003: titular de curs la 
disciplina „Comunicare publică. Relaţii publice”); 
 
- 1991-2005 Asociat al Catedrei de Franceză, pt. cursuri practice de limbă la 
facultăţi non filologice. 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - Titular de disciplină la „Comunicare publică. Relaţii publice” (an III, 2 semestre). 
 
 - Titular de disciplină la „Introducere in stiintele limbajului si ale comunicarii” (an I, 
sem. I) 
 
 - Titular de disciplină la „Practica Relatiilor Publice” (nivel M, anii I si al II-lea)  
- Membru în colectivul de formare al Şcolii doctorale a Facultăţii de Litere pentru 
cursul: „Aspecte ale cercetării filologice şi ale teoriei textului” 
 
 - Responsabil de curs la disciplinele „Managementul informaţiei” şi „Comunicare 
internă” (nivel L, opţionale) şi la disciplina „Afaceri publice” (nivel M), la Dept. de 
Comunicare publică şi relaţii publice, Facultatea de Filosofie 
 
 - Îndrumare de lucrări de licenţă (233 de lucrări în 14 ani, toate cotate foarte bine de 
comisii) 
 
 - Îndrumare de disertaţii (55 de lucrări, notate, în marea lor majoritate, cu note foarte 
mari) 
 
 - Responsabil cu coordonarea activităţilor în cadrul programelor Socrates-Erasmus 
la Colectivul de Jurnalism 
 
 - Reprezentantul Colectivului în Consiliul Facultăţii de Litere (2003-2016) 
  
 - Membru în Senatul Universităţii (2008-2015) 
  
 - Membru in Biroul Senatului UAIC (2012-2015) 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I, nr. 11 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învăţămînt superior 

Educaţie şi formare  
Perioada 1999 – doctorat în Filosofie (Logică) la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi 
1973 – licenţiat al Facultăţii de Filologie, secţia Franceză-Română, “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi 
 

Calificarea / diploma obţinută doctor in filosofie, specializarea „Logică” 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

lingvistică generală, limbă şi literatură română, limbă şi literatură franceză, logică, 
semiotică, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe ale limbajului şi ale comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 
Alte cursuri  

 
1986-1995 cursuri de formare şi apoi de specializare în biblioteconomie, cu diplome 
eliberate de Ministerul Învăţămîntului, cu aprobarea Ministerului Muncii şi un curs 
de scurtă durată (la ITC Iaşi) în domeniul construirii şi gestionării de baze de date 

Limba(i) maternă(e) română 
Limba(i) străină(e) cunoscuta(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  F
B  F

B  F
B  F

B   FB 
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Limba engleza  F
B  F

B  F
B  F

B  B  

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

  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Am fost designerul strategiei de informatizare a Bibliotecii Centrale Universitare 
„Mihai Eminescu” şi am condus departamentul de profil vreme de 10 ani, 
implementînd strategia.  

- Între 2008 şi 2012, prodecan al Facultăţii de Litere.  
 - Ca membru în Biroul Senatului, preşedintele Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea sistemului informaţional, evaluarea activităţilor didactice şi a 
personalului (Comisia VII) din Senatul UAIC. 
 -Iniţiatorul şi organizatorul Centrului de Studii în Comunicare (UAIC şi UAGE) 

Permis(e) de conducere 
 
Apartenenţa la asociaţii 
profesionale, centre de 
cercetare, societăţi ştiinţifice și 
redacții 
 

 

     B 
 
- Membru în Societatea Communalis 
(http://www.communalis.ca/index.php/home_en/research-centres/sldtar/chercheurs/) 
- Membru în EASE (European Association of Science Editors) 
- Membru al Seminarului de Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică, 

Facultatea de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
(http://www.fssp.uaic.ro/seminar_logica/seminar_logica/seminaren.htm#Membe
rs) 

- Membru fondator al Centrului de Studii în Comunicare, Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” şi Universitatea de Arte „George Enescu” 
- Membru în Colectivul ştiinţific al revistei Argumentum 

(http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Editorial%20board.htm) 
- Membru fondator al revistei Studies in Visual Arts and Communication. An 
International Journal şi membru în comitetul ştiinţific 
(http://journalonarts.org/board/) 
- Redactor-şef al revistei BIBLOS (http://www.bcu-iasi.ro/revista-biblos) 
- Membru în echipe de formare doctorală conduse de profesorii: Constantin 

Sălăvăstru, Carmen Creţu, Dan Cristea. 
Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
 
 

- operare sub Windows şi utilizare de editoare din gama Office, comunicare si 
navigare pe Internet.  

  
  
 
 


