Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

Burse doctorale

MARIA CAMELIA ZAVARACHE (POPESCU)
CV științific

București
26 ani
mariacameliapopescu@yahoo.com
0768 420 921

1

2

Titlu teză doctorat
Listă publicații
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Listă activități
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Educația moral-sanitară și pentru căsătorie a tinerilor din
România (1918-1947)
- Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de
Universitatea Babeș-Bolyai, martie 28-30 martie 2012 cu
lucrarea Viaţa şi năzbâtiile lui Zdring sau propaganda prin
imagini în “Curentul pentru copii şi tineret” 1942-1943 publicată
în volumul colectiv
- Articolul “Educația sanitară a tinerilor în perioada interbelică”
publicat pe site-ul revistei Historia octombrie 2011
- Articolul “Genocidul armean”, publicat în revista Erasmus, mai
2009
- Lucrarea „Foametea din Ucraina 1932-1933”, prezentată în
cadrul sesiunii de comunicări de istoria imaginarului suferinţei
organizată de Facultatea de Istorie a Universității București,
martie 2009 publicată în volumul colectiv
- Participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de
Universitatea Babeș-Bolyai, 4-5 aprilie 2014 cu lucrarea
"Discurs public și acțiune. Seceta dintre anii 1945-1946 din
România"
- Participare la concursul organizat de Tuna Forum privind
legăturile diplomatice turco-române cu lucrarea „Provocarea
Balcanilor” ianuarie 2011
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Premii și distincții
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- Participare la Sesiunea de comunicări științifice organizată de
Facultatea de Istorie a Universității din București cu lucrarea
“Avortul în dezbaterea interbelică în România” mai 2010
- Stagiu Erasmus în Spania, Universitatea din Zaragoza,
februarie- iunie 2011
- Stagiu de practică în cadrul Muzeului Militar Național 4 – 12
ianuarie 2011
- Internship în cadrul redacției revistei Historia 28 noiembrie - 9
decembrie 2011
- Proiect de admitere la master “Societatea Ortodoxă Națională
a Femeilor Române. Discurs național și propagandă (19101948)”
- Lucrarea de licență “Mișcarea de emancipare feminină din
România interbelică. Programul socio-cultural (1918-1938)”
- Cursuri de limba spaniolă la Institutul Cervantes din București,
octombrie 2009-iunie 2010
- Stagiu de practică în cadrul Arhivelor Centrale Naţionale iulie
2009
- Stagiu de practică pe şantierul arheologic de la Cârlomăneşti,
judeţul Buzău iulie 2008
- Atestat traducator autorizat spaniolă/română, română/spaniolă
în domeniul istoriei, sesiunea octombrie 2012
- Certificat DELE sesiunea noiembrie 2011
- Certificat de limba engleză eliberat de Facultatea de Istorie
2010
- Certificat Cambridge martie 2007
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