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Informaţii personale  

Nume / Prenume Adrian Ioan CRUPA 

Adresă(e) Iaşi, jud. Iaşi, România 

Telefon(oane) -   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) adrian.crupa@uaic.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27.08.1976 
  

Sex Masculin  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Lector universitar 
Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării şi Literatură 
comparată al Facultății de Litere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2002-2020 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator (suplinitor) al Catedrei de Literatură comparată şi Estetică (octombrie 2002-februarie 
2003) 
Preparator universitar (2003-2005) 
în cadrul Catedrei de Literatură comparată şi Estetică a Facultăţii de Litere din Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”, Iaşi 
Asistent universitar (2006-2012) 
în cadrul Departamentului de Limba şi Literatura română şi Literatură comparată a Facultăţii de Litere 
din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
Lector universitar (2012-2020) 
în cadrul Departamentul de Românistică, Jurnalism, Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată al 
Facultății de Litere din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

cursuri de Mitologie generală, Mitologie şi folclor comparat, Mitologie românească și mitologie 
universală, de Cultură şi civilizaţie, de Literatură comparată şi de Literatură universală, de Tematologie, 
de Literatură și mentalități și de Totalitarism în literatură  
seminarii de Mitologie generală, Mitologie şi folclor comparat, Mitologie românească și mitologie 
universală, de Cultură şi civilizaţie, de Etnologie, de Literatură comparată şi de Literatură universală, de 
Tematologie, de Literatură și mentalități și de Totalitarism în literatură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România, T:+40 (232) 201000, F:+40 (232) 201201 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare; învăţământ superior (universitar) 

  

Perioada 1995-1996, 2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor necalificat, ulterior calificat de limba şi literatura română 

mailto:adrian.crupa@uaic.ro


Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea disciplinelor limba şi literatura română şi limba şi literatura latină 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală Dimăcheni, comuna Corlăteni, judeţul Botoşani (1995-1996) 
Şcoala generală Corlăteni, judeţul Botoşani (2001-2002) 
Şcoala „Carmen Sylva”, Iaşi, judeţul Iaşi (2002-2003) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare; învăţământ preuniversitar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada octombrie 2003 – decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie (distincţia: Magna cum laude) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tema de cercetare – Identitate şi alteritate în cultura tradiţională (coord. Prof.univ.dr. Petru Ursache) – a 
vizat studiul problematicii identitare tradiţionale în domeniile culturii şi civilizaţiei tradiţionale, etnologiei, 
folclorului, antropologiei şi în cele adiacente (sociologia, psihosociologia, psihologia şi filosofia). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

  

Perioada  2000-2002 

Calificarea / diploma obţinută Master în Literatură comparată 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

In cadrul Masteratului de Literatură comparată şi Antropologie culturală s-au studiat domenii precum 
cele ale literaturii universale şi comparate, esteticii, teoriei literaturii, hermeneuticii operei de artă, 
antropologiei culturale, mitologiei comparate, civilizaţiei române în context sud-est european ş.a. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/furnizorului de formare 

Masteratul de Literatură comparată şi Antropologie culturală din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

  

Perioada  1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în teologie-filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dubla specializare presupusă de secţia Teologie – Litere (limba şi literatura română) a facilitat accesul 
la domenii variate cum sunt cele ale exegezei biblice, istoriei bisericii universale, liturgicii, dogmaticii, 
moralei şi spiritualităţii creştine, istoriei şi filozofiei religiilor, cateheticii, misiologiei şi teologiei 
fundamentale, alături de cele ale paleografiei şi limbii latine, romanisticii, lingvisticii, foneticii, lexicologiei, 
dialectologiei, stilisticii, morfologiei şi sintaxei limbii române, esteticii, literaturii române şi comparate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/furnizorului de formare 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan  Cuza”, 
Iaşi 

  

Perioada  1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat în specializarea „Matematică – Fizică” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

/furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „August Treboniu Laurian”, Botoşani 

 
 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română  

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Limba rusă, limba franceză, limba engleză 



Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator independent 

Limba franceză C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator independent 

Limba engleză C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de adaptare la medii multiculturale dobândită în contactul cu studenţi şi elevi din 
diverse spaţii culturale şi sociale și cu diferiți informatori în cercetările de teren; 

- bună capacitate de comunicare dobândită pe parcursul experienţei didactice și al organizării 
admiterii la Școala Doctorală de Studii Filologice din cadrul Facultății de Litere;  

- spirit de lucru în echipă dobândit pe parcursul elaborării diverselor proiecte ale colectivului din 
care fac parte (dosare de acreditare, proiecte de cercetare, comitetul de redacţie al revistei Acta 
Iassyensia Comparationis, orarul facultăţii etc.) 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- tehnoredactor şi corector (2004-2006) al revistei Acta Iassyensia Comparationis (ISSN 
1584-6628), publicaţie anuală a Catedrei de Literatură comparată de la Facultatea de Litere 
a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, revistă recunoscută de CNCSIS în categoria 
B+ (cod CNCSIS 822) 

- redactor responsabil de număr (din 2007) al revistei Acta Iassyensia Comparationis 
(ISSN 1584-6628), publicaţie anuală a Catedrei de Literatură comparată de la Facultatea 
de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, revistă recunoscută de CNCSIS în 
categoria B+ (cod CNCSIS 822) 

- coordonator practică de specialitate (2015-2020) a studenților în parteneriat cu Muzeul 
Literaturii Române din Iași, cu Muzeul Etnografic al Moldovei, Iași , cu Biblioteca Centrală 
Universitară „Mihai Eminescu”, Iași, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Iași ș.a.  

 

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

