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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Ceapă Irinela Nina 
 
Date personale: 
 
Data şi locul naşterii: 01.12.1956, Constanţa, Judeţul Constanţa 
Adresa: Strada Maşina de Pâine nr. 41, bl. OD55, sector 2, Bucureşti 
Telefon: 0723243917, 0318009240 
Email: irinelceapa@gmail.com 
 
Studii 
 
1976 – 1982 : Institutul de Medicină și Farmacie Bucureşti – Facultatea de Medicină Generală 
 
Experienţa profesională: 
 

 1993 – prezent : Asistent universitar la Catedra de Istoria Medicinei în cadrul  Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Carol Davila, Bucureşti 
 

    Activităţi desfăşurate : 
 

- activitate didactică  
– neîntreruptă (începând cu 1993) de predare la seminare, lucrări practice, activități   conexe (cerc  
studențesc interdisciplinar istoria medicinei – medicină complementară) 

 -în urma obținerii titlului de doctor în medicină (7.12. 2011), am organizat cursuri și seminare la  
Disciplina de Istoria Medicinei, această activitate concretizându-se prin apariția Notelor de Curs – Istoria 
universală a medicinei (Ed. Printech, 2012), care stau la bazatestelor de evaluare la examenul de Istori 
Medicinei la UMF Carol Davila 

 - activitatea didactică a continuat și la ședințele Societății Române de Istoria Medicinei, unde au 
participat studenții al căror conducător științific am fost la pregătire lucrărilor de diplomă/licență 

 
        - activitate științifică  
 - prezența neîntreruptă la ședințele SRIM, de la începutul anilor 90, unde am activat ca secretar general, 

timp de circa 15 ani, perioadă în care am coordonat, împreuna cu președintele societății, prof. dr. 
Nicolae Marcu, ședințele bilunare, precum și manifestările anuale, respectiv reuniunile si congresele 
societății 

 - am asigurat colaborarea interdisciplinară, în calitate de secretar general, cu societăți similare, precum 
Societatea Română de Istoria Farmaciei, Societatea Medicilor Scriitori și Publiciști și Asociația Medicală 
Română 

 - am făcut parte din comitetul științific al tuturor manifestărilor anuale SRIM 
 - am prezentat numeroase lucrări științifice la SRIM și la unele dintre manifestările anuale 
 - am coordonat lucrări de diplomă/licențe din 1993  
 - teza de doctorat, susținută pe 16.10.2011, reprezintă o contribuție unică în literatura de specialitate 

românească (iatroistorică), nimeni n-a întreprins o activitate monografică de asemenea amploare, iar 
lucrarea reprezintă contribuția personală la curentul european de tip ,,gender study,, 

 - am tradus (integral) din engleza cartea Hypathia Heritage (despre istoria femeilor in știință), text aflat 
sub tipar 
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    - activitate medicală 
 

 2000 – 2005 : Medic şcolar la cabinetul medical al Colegiului Naţional Iulia Haşdeu, Bucureşti (cumul de 
funcţii) 

 

 1988 – 1990 : Medic de medicină generală la Staţia de Salvare a Municipiului Bucureşti 
 

 1985 – 1987 : Medic de medicină generală la Dispensarul Medical Comerţ - Cooperaţie, Tulcea 
 

 1982 – 1985 : Medic stagiar la Spitalul Municipal, Tulcea 

 
Asociaţii profesionale 

 Membru al Societăţii Române de Istoria Medicinei (SRIM), al Societății Române de Istoria Farmaciei, al  
Asociației Medicale Române 

  
 
Aptitudini şi competenţe 
 
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză 
 
Specializări şi calificări: 

 CNPPMFAPSSAM – Modulele 2-3 ale cursului de Apifitoterapie, februarie – aprilie 2004 
Certificat de competenţă: 26.04.2004 
 

 MEC – Curs de medicina muncii la Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, ianuarie 2004 
 Certificat de competenţă: 28.01.2004 

 

 CPPSS – Curs de homeopatie, 09.05 – 09.06.1994; 06.05 – 21.05.1996; 23.03 – 04.04.1997 
IPPECMF– Certificat competenţă : 09.06.1997 
 

 CPPSS – “Experimente în patogenezie – consultaţia homeopată”, 26.10 – 30.10.1992 
 

 “Homeopatie” -  curs al Asociaţiei medicale de homeopatie din Austria, 26.10 – 29.10.1992; 25.10 – 
29.10.1993 

 

 “Fitoterapie” – curs al Asociaţiei Medicale Creştine Christiana, 18.05 – 12.06.1992 
 

 CPPSS – “Informatica medicală aplicată în medicină”, 19.10 – 31.10.1987 


