
Curriculum vitae  
Europass  
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USCATU MILIANA-RADMILA 
                                                                                                                   

 Timişoara, România. 

    miliana.uscatu@e-uvt.ro  

 

Experienţa profesională  

  

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

2015-prezent 
Lector universitar dr. 
Activitate didactică: Curs Limba sârbă şi croată, Curs Slavistică, Curs Cultură şi Ciilizaţie, Seminar 
Limba sârbă şi croată, Seminar Graiuri vii, Curs practic Limba sârbă şi croată; Secţia Limba şi lit. sârbă 
şi cr., Limbi Moderne Aplicate şi Studii culturale. Cercetare ştiinţifică. 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul se limbi şi 
literaturi moderne. Adresa: Blvd. V. Parvan, nr. 4, Timişoara, 300223. 
Educaţie şi învăţământ. 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

2013-2015 
Asistent universitar dr. 
Activitate didactică: Seminar Limba sârbă şi croată, Seminar Graiuri vii, Curs practic Limba sârbă şi 
croată; Secţia Limba şi lit. sârbă şi cr., Limbi Moderne Aplicate şi Studii culturale. Cercetare ştiinţifică. 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul se limbi şi 
literaturi moderne. Adresa: Blvd. V. Parvan, nr. 4, Timişoara, 300223. 
Educaţie şi învăţământ. 

 
2009-2012 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar drd. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică: Seminar Limba sârbă şi croată, Seminar Gariuri vii, Curs practic Limba sârbă şi 
croată; Secţia Limba şi lit. sârbă şi cr., Limbi Moderne Aplicate şi Studii culturale. Cercetare ştiinţifică. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul se limbi şi 
literaturi moderne. Adresa: Blvd. V. Parvan, nr. 4, Timişoara, 300223. 
Educaţie şi învăţământ. 
 

Perioada 2009-2010  

Funcţia sau postul ocupat    Colaborator Radio Timişoara cu contract de cesiune a dreprturilor de autor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Emisiune în limba sârbă: Prezentarea emisiunii, Realizarea de interviuri, Ştiri. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Română de Radiodifuziune, Postul Regional Radio Timişoara, str. Pestalozzi, nr. 14 A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Realizarea programelor de radiodifuziune 
 

Perioada 2007-2009  

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat în regim de plata cu ora  

Activităţi şi responsabilităţi principale  
 

Numele şi adresa angajatorului 

Activitate didactică: Seminar Limba sârbă şi croată,  Curs practic Limba sârbă şi croată; 
Secţia Limba şi literatura sârbă şi croată şi Limbi Moderne Aplicate;  
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul se limbi şi 
literaturi moderne. Adresa: Blvd. V. Parvan, nr. 4, Timişoara, 300223. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi învăţământ. 
 



Perioada 2005-2009  

Funcţia sau postul ocupat Reporter Radio Timişoara; Secţia: Emisiunea în limba sârbă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Emisiune în limba sârbă: Prezentarea emisiunii; Realizarea de interviuri; Ştiri; Deplasări pe teren. 

Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Societatea Română de Radiodifuziune, Postul Regional Radio Timişoara, str. Pestalozzi, nr. 14 A.  
Realizarea programelor de radiodifuziune 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2008-2012 
Calificarea / diploma obţinută Doctor; Titlul tezei: Sistemul obiceiurilor tradiţionale la caraşoveni. Ciclul vieţii omului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 
 

 
Perioada 

 
2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Didactica modernă a predării limbilor străine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie,  
Catedra de limbi slave 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de master 

 
Perioada 

 
2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filologie, specializarea: Limba şi literatura sârbă şi croată – Limba şi literatura engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenţă  

 
Perioada 

 
2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Specializarea: Ingineria şi protecţia mediului agricol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea  U.S.A.B.T. Timisoara – Facultatea de Agricultură 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenţă 

 
Perioada 

 
1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil real, Matematică-Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic sârbesc „Dositei Obradovici”, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 
 
 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba maternă Limba sârbă, română 

  
 

Limbi străine cunoscute Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  1.  C1 2. C1 3. C1 4. C1 5. C1 

Limba franceză  1. B1 2. B1 3. B1 4. B1 5. B1 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale Flexibilitate, bună capacitate de adaptare, muncă în echipă, receptivitate 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

abilităţi organizatorice bune 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare PC 
 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Noţiuni de bază în utilizarea calculatorului dobândite în cadrul unui curs de informatică absolvit la Novi 
Sad – Serbia (în anul 2001) 

 

 
 

 
 

 

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
 

 

Informaţii suplimentare - 2004: Atestat de absolvire - Cursuri de vară de limbă, istoria literaturii şi culturii sârbe – Centrul 
Internaţional de Slavistică al Universităţii din Belgrad – Serbia. 

 

 

Anexe Activitate ştiinţifică 

 
 
 
 
 

Timişoara, martie 2017   
 

                                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Lect. dr. MILIANA-RADMILA USCATU 

 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 

 

 TEZA DE DOCTORAT: 

 

Doctor în filologie cu teza Sistemul obiceiurilor tradiţionale la caraşoveni. Ciclul vieţii omului (coordonator: Prof. 

univ. dr. Otilia Hedeşan). Susţinerea publică a tezei de doctorat a avut loc în 03.09.2012. Titlul de doctor mi-a fost 

conferit în baza Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6149 din  07. 11. 2012 .  

 

VOLUME DE AUTOR: 

 Botezul, nunta şi funeraliile la caraşoveni, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2014, 277 p., ISBN 978-973-

125-421-0 

Pe sub drumu-al mare. Locuri şi poveşti din Banat. Поред великог пута. Места и приче из Баната, Timişoara: 

Edidura Universităţii de Vest, 2015, 100 p.,  ISBN 978-973-125-446-3 (co-autor Eliana Popeţi, Miliana-Radmila Radan 

Uscatu). https://livingheritage.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/05/03.Locuri.pdf 

 

I. ARTICOLE ŞI STUDII DE SPECIALITATE:  

 

1. Lucrări comunicate: 

 

 2003: Rodbinska terminologija Karaševaka – lucrare comunicată la Simpozionul ştiinţific 

studenţesc internaţional „Srpsko-rumunske veze i prožimanja na kulturološkom planu“  ţinut la 

Timişoara în 12-13 noiembrie 2003. 

 2009: Leksička i gramatička sredstva za iskazivanje vremena u karaševskim govorima – 

Simpozionul ştiinţific internaţional „Srpski jezik, književnost, umetnost“, Kragujevac, 30-31. X 2009 

(organizat de Facultatea de Filologie şi Artă a Universităţii din Kragujevac - Serbia). 

 2010: Svadbeni običaji i obrediu karaševskim selima – prezentare susţinută în cadrul Întâlnirii 

tinerilor sârbi din România, Ungaria şi Croaţia (Obiceiuri tradiţionale ale sârbilor din regiune în faţa 

provocărilor vremii) – СКУП МЛАДИХ СРБА ИЗ РУМУНИЈЕ, МАЂАРСКЕ И ХРВАТСКЕ „Народни 

обичаји Срба у региону пред изазовом новог времена“, Тimişoara, 26-28.11.2010. 

 2011: Simbolica unor ritualuri de nuntă la caraşoveni, Simpozionul ştiinţific al doctoranzilor (17 iunie 

2011 – Domeniul Filologie), Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara.  

 2012: Prilog terminologiji pogrebnih običaja kod Karaševaka – lucrare comunicată la Simpozionul Ştiinţific 

Internaţional: „Srpko jezičko nasleđe na multikulturnom prostoru Banata“ (Moştenirea lingvistică sârbă în 

spaţiul multicultural al Banatului), organizat de Programul de studiu „Limba şi literatura sârbă şi croată", 

https://livingheritage.uvt.ro/wp-content/uploads/2015/05/03.Locuri.pdf


Universitatea de Vest din Timişoara, Timişoara, 19-21 octombrie. Rezumatele lucrărilor comunicate au fost 

publicate în cadrul broşurii tipărite de către Uniunea sârbilor din România.  

  2013: O karaševskom obredu i terminologiji krštenja – lucrare comunicată la Simpozionul ştiinţific 

internaţional „Putevi i dometi dijalekatske leksikografije“, organizat de Facultatea de Filozofie a 

Universităţii din Niš, ţinut la Niš în perioada 12-13 aprilie 2013.  

 2014: Doprinos stranih slavista proučavanju srpskih dijalekata – lucrare comunicată la 

Simpozionul ştiinţific internaţional „Dijalecti srpskog jezika: istraživanja, nastava, književnost”, 

organizat de Facultatea de Filozofie din Niš, Facultatea de Filozofie din Kosovska Mitrovica, 

Centrul de cultură Leskovac, ţinut la Leskovac în perioada 11-12 aprilie 2014.  

 2014: Pogrebna ceremonija kod Karaševaka i Srba. Nekoliko sličnosti i razlike (Ceremonialul funerar la 

caraşoveni şi sârbi. Câteva asemănări şi deosebiri) – lucrare comunicată la Simpozionul Ştiinţific 

Internaţional: „Маterjalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima“ 

(Cultura materială şi spirituală a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice), organizat de 

Programul de studiu „Limba şi literatura sârbă şi croată", Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea 

de Filozofie din Niš, Centrul de cercetare şi cultură a sârbilor din România,  Timişoara, 17-19 octombrie 

2014. Programul şi rezumatele lucrărilor comunicate au fost publicate în cadrul broşurii tipărite de către 

Uniunea sârbilor din România şi Facultatea de Filozofie din Niš. (ISBN 978-606-8079-48-6); 

www.kulturasrba.uvt.ro 

 2014: Despre obiceiurile funerare la caraşoveni. Studiu de caz – lucrare comunicată la conferința 

„Provocările discursului academic actual: Teme, tendinţe, metode” din cadrul proiectului 

POSDRU/159/1.5/S/140863 Cercetători competitivi pe plan european n domeniul ştiinţelor umaniste şi 

socio-economice. Reţea de cercetare multiregională. (CCPE) – 140863, Poiana Braşov, 19 – 22 

noiembrie 2014.   

 2014: Eliana POPEȚI, Miliana USCATU, Corina-Eugenia POPA, Gabriela NECȘULESCU (PANU), Radu 

SĂVULESCU, Intrări pe teren. Experiențe ale inițierii unei cercetări extinse – lucrare comunicată la 

conferința „Provocările discursului academic actual: Teme, tendinţe, metode” din cadrul proiectului 

POSDRU/159/1.5/S/140863 Cercetători competitivi pe plan european n domeniul ştiinţelor umaniste şi 

socio-economice. Reţea de cercetare multiregională. (CCPE) – 140863, Poiana Braşov, 19 – 22 

noiembrie 2014.   

 2014: Practici postliminare - pomenile la caraşoveni, români şi sârbi. Studiu contrastiv – lucrare 

comunicată la Conferinta ASER, 28-29 noiembrie 2014, Sibiu: Peisajele culturale din Romania astazi. 

Actualizarea zonelor etnografice. 

 2015: Despre funeraliile la caraşoveni şi români în context balcanic – Conferinţa internaţională 

„Convieţuirea”, Szeged, 11.07.2015.  

  

http://www.kulturasrba.uvt.ro/
http://www.etnoaser.ro/documente/aser-conferinta-2014.doc
http://www.etnoaser.ro/documente/aser-conferinta-2014.doc


 2015: SLIČNOSTI U SVADBENOM OBIČAJU KARAŠEVAKA I RUMUNSKIH ALMAŽANA – 

DOKAZ O KARAŠEVSKO-ALMAŠKOM SUŽIVOTU U PROŠLOSTI– lucrare comunicată la 

Simpozionului Ştiinţific Internaţional: „Маterjalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili 

perifernim oblastima“ (Cultura materială şi spirituală a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice), 

ediţia a II-a, organizat de Programul de studiu „Limba şi literatura sârbă şi croată", Universitatea de Vest 

din Timişoara, Facultatea de Filozofie din Niš, Centrul de cercetare şi cultură a sârbilor din România,  

Niş, 16-18 octombrie 2015.  

 2015: Influenţe româneşti şi balcanice asupra obiceiurilor caraşovene de înmormântare – lucrare 

comunicată la A doua conferință diin cadrul proiectului Cercetători Competitivi Pe Plan European În 

Domeniul Ştiinţelor Umaniste şi Socio-Economice. Reţea de Cercetare Multiregională (CCPE) – 140863, 

Sinaia, 21 – 24 noiembrie 2015.  

 2016: Karaševska svadba danas – običaji, rituali, i njihova značenja (simbolika) / Karashovean wedding 

today – customs, rituals and their meaning (symbolic) – lucrare comunicată la Simpozionului Ştiinţific 

Internaţional: „Маterjalna i duhovna kultura Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima“ 

(Cultura materială şi spirituală a sârbilor din regiunile multietnice şi/sau periferice), ediţia a III-a, organizat 

de Programul de studiu „Limba şi literatura sârbă şi croată", Universitatea de Vest din Timişoara, 

Facultatea de Filozofie din Niš, Centrul de cercetare şi cultură a sârbilor din România, Timişoara, 14-16 

octombrie 2016.  

 2014: O etničkom poreklu karaševske enklave – stvarnost i mit (în colab.) – lucrare comunicată la 

Simpozionul ştiinţific internaţional Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4 /Langues et cultures dans le 

temps et dans l’ espace 4 / Languages and Cultures in Time and Space 4, Novi Sad, 22. 11. 2014 

(Serbia). 

 2015: La terminologie pastorale carasovienne (une approche special en ce qui concerne les influences 

extérieures) – lucrare comunicată la Simpozionul științific internațional Jezici i kulture u vremenu i 

prostoru 5 / Langues et cultures dans le temps et dans l’ espace 5, 31 10. 2015, Filozofski fakultet Novi 

Sad, Novi Sad  (Serbia), 2015 (în colab.). 

 

 

2. Lucrări publicate: 

 

 2005: Rodbinska terminologija Karaševaka în „Srpsko-rumunske veze i prožimanja na 

kulturološkom planu“ (Međunarodni studentski naučni skup – Temišvar, 12-13. 11. 2003), Uniunea 

sârbilor, Timişoara, 2005, p. 55-61. 

 

 2009: Leksička i gramatička sredstva za iskazivanje vremena u karaševskim govorima – 

Simpozionul ştiinţific internaţional „Srpski jezik, književnost, umetnost”: zbornik radova sa 



međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (30-31. X 

2009.), knj. 1, Jezički sistemi i upotreba jezika (odgovorni urednik Miloš Kovačević), Kragujevac: 

Filološko-umetnički fakultet . Skupština grada, 2010, str. 249–256 (ISBN 978-86-85991-25-7 (ФФ); 

COBISS.SR-ID 179127308). 

 

 2009: Terminologia nunţii la caraşoveni publicată în „Probleme de filologie slavă”, vol.  XVI-XVII; 

Editura Universităţii de Vest Timişoara, 2008-2009, p. 66-75. (ISBN 973-8402-72-7) 

 

 2011: Karaševski leksički relikti konzervisani u pojedinim skamenjenim oblicima, ustaljenim 

sintagmama i u terminima izvedenim od osnovnih iščezlih leksema, în Romanoslavica XLVII nr. 1, 

Editura universităţii din Bucureşti, 2011, p. 71-80 (în colaborare), ISSN: 0557-272X. 

http://www.romanoslavica.ro/revista/Rsl_47.1.pdf 

http://www.promacedonia.org/rs/rs47_1_7.pdf 

 

 2012: Novi prilog karaševskoj krsnoj slavi în „Temišvarski zbornik“, ISSN 0354-6722, Matica 

srpska, Novi Sad, Serbia, VI, 2012, p. 91-142, (în colaborare). Redactor șef și responsabil:  Dušan 

Popov.  

 http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0354-6722, 

http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/temisvarski-zbornik/ 

http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/temisvarski_zbornik_6.pdf 

 

 2013: Prilog terminologiji pogrebnih običaja kod Karaševaka în „Srpko jezičko nasleđe na 

multikulturnom prostoru Banata“, (Moştenirea lingvistică sârbă în spaţiul multicultural al Banatului), 

Uniunea sârbilor din România, Timişoara, 2013, p. 250-255. (ISBN 978-606-8079-28-8). 

 

 2013: O karaševskom obredu i terminologiji krštenja în „Putevi i dometi dijalekatske leksikografije“, 

Simpozion ştiinţific internaţional organizat de Facultatea de Filozofie a Universităţii din Niš, Niš, 12-13 

aprilie 2013, SCERO PRINT,  Niš, 2013, p. 377- 386. (ISBN 978-86-7379-315-3). 

 

 2015: Pogrebna ceremonija kod Karaševaka i Srba. Nekoliko sličnosti i razlike (Ceremonialul funerar la 

caraşoveni şi sârbi. Câteva asemânări şi deosebiri) în ISHODIŠTA 1 (Începuturi),  Savez Srba u 

Rumuniji, (Uniunea sârbilor din românia) Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji, 

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Scero Print, Timișoara/Niş, 2015, p. 343-351. (ISSN 2457-5585; 

ISSN-L 2457-5585). Redactor responsabil: Mihai Radan. 

http://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2015/download/1456_91a25003b0a98750bd11540346884828 

 

http://www.romanoslavica.ro/revista/Rsl_47.1.pdf
http://www.promacedonia.org/rs/rs47_1_7.pdf
http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0354-6721
http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/temisvarski-zbornik/
http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/temisvarski_zbornik_6.pdf
http://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2015/download/1456_91a25003b0a98750bd11540346884828


 

 2015: О etničkom poreklu karaševske enklave – stvarnost i mit, Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV/1. 

Tematski zbornik, Filozofski fakultet Novi Sad, Novi Sad, 2015, p. 87-102 (ISBN 978-86-6065-331-6; 

COBISS.SR-ID 300297735) (în colaborare). 

 

 2015: SLIČNOSTI U SVADBENOM OBIČAJU KARAŠEVAKA I RUMUNSKIH ALMAŽANA – 

DOKAZ O KARAŠEVSKO-ALMAŠKOM SUŽIVOTU U PROŠLOSTI în ISHODIŠTA 2 

(Începuturi)/ Originations, 2, Iydavački centar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Temišvar/ Niš, 

2016, p. 199-214. ISSN 2457-5585; ISSN-L 2457-5585 

 

 2014: Despre obiceiurile funerare la caraşoveni. Studiu de caz  în Analele Universității de Vest din 

Timișoara, Seria Științe Filologice, 54, 2016, Editura Universității de Vest din Timișoara, p.  173-178. 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=464283 

 

  2016:  Karaševska pastirska terminologija (sa posebnim osvrtom na strani uticaj u njoj), Jezici i kulture u 

vremenu i prostoru, V. Tematski zbornik, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Novi Sad, Novi 

Sad, 2016, p. 55-67 [ISBN 978-86-6065-374-3; COBISS.SR-ID 309025799] (în colaborare). 

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-374-3.pdf  

 

 2016: Doprinos stranih slavista proučavanju srpskih dijalekata în „Dijalecti srpskog jezika: 

istraživanja, nastava, književnost”, organizat de Facultatea de Filozofie din Niš, Facultatea de 

Filozofie din Kosovska Mitrovica, Centrul de cultură Leskovac, ţinut la Leskovac în perioada 11-12 

aprilie 2014, Лесковачки културни центар ◾ Педагошки факултет у Врању, Универзитет у 

Нишу Лесковац – Врање 2016, p. 269-274. Urednik: Radmila V. Žugić (ISBN 978-86-82031-35-2 

(ЛКЦ), COBISS.SR-ID 224987148). 

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 

811.163.41’282.2(082)(0.034.2) 821.163.41.08(082)(0.034.2) 371.3::811.163.41(082)(0.034.2) 

http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/76_1_Dijalekti_srpskog_jezika_-_zbornik.pdf 

 

3. Recenzii la publicații: 

Jivco Milin, Još jedna doktorska disertacija o Karaševcima  (Încă o lucrare de doctorat despre carașoveni: Miliana-

Radmila Uscatu, Botezul, nunta și funeraliile la carașoveni, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2014), în 

Književni život, LIX(2015), nr. 1 (171), Uniunea sârbilor din România, ISSN 1222-8346, p. 179-181. 

 

4.  Manifestări ştiinţifice: 

 Secretar şi coorganizator al Simpozionului Ştiinţific Internaţional: Srpko jezičko nasleđe na 

multikulturnom prostoru Banata / Moştenirea lingvistică sârbă în spaţiul multicultural al Banatului /, 

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=464283
http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-374-3.pdf
http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/76_1_Dijalekti_srpskog_jezika_-_zbornik.pdf


organizat de Programul de studiu „Limba şi literatura sârbă şi croată", Universitatea de Vest din 

Timişoara, Timişoara, 19-21 oct. 2012 

 Membru al comitetului de organizare al Simpozionului Ştiinţific Internaţional: „Маterjalna i duhovna kultura 

Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima“ (Cultura materială şi spirituală a sârbilor din 

regiunile multietnice şi/sau periferice), organizat de Programul de studiu „Limba şi literatura sârbă şi 

croată", Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Filozofie din Niš, Centrul de cercetare şi cultură 

a sârbilor din România,  Timişoara, 17-19 octombrie 2014.  www.kulturasrba.uvt.ro 

 Secretar de redacţie – Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Ştiinţe filologice, XLIX, 2011. 

 Membru al comitetului de organizare al Simpozionului Ştiinţific Internaţional: „Маterjalna i duhovna kultura 

Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima“ (Cultura materială şi spirituală a sârbilor din 

regiunile multietnice şi/sau periferice), ediţia a II-a,Niş, 16-18 octombrie 2015.  

 Membru al comitetului de organizare al Simpozionului Ştiinţific Internaţional: „Маterjalna i duhovna kultura 

Srba u multietničkim sredinama i/ili perifernim oblastima“ (Cultura materială şi spirituală a sârbilor din 

regiunile multietnice şi/sau periferice), organizat de Programul de studiu „Limba şi literatura sârbă şi 

croată", Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Filozofie din Niš, Centrul de cercetare şi cultură 

a sârbilor din România, ediţia a III-a Timişoara, 14-16 octombrie 2016.  www.kulturasrba.uvt.ro 

 

II. PROIECTE DE CERCETARE: 

 Martie 2012 – Septembrie 2014: Cercetător în cadrul proiectului: Creative Cooperation in Cultural 

Heritage–Creative CH, FP7-SiS-2011-1, (http://www.creative-heritage.eu/). 

 

 Decembrie 2013 – Ianuarie 2015: Translator în cadrul proiectului: Living Heritage – An Unlimited Resource 

for Tourism Development – MIS ETC Code 1324 

 

 Septembrie 2014 - Decembrie 2015: Cercetător postdoctorand în cadrul proiectului: Cercetători competitivi pe 

plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-economice. Reţea de cercetare multiregională (CCPE) – 

POSDRU/159/1.5/S/140863. 

 

 2009-2012 Colaborator Proiect Matica Srpska: Kultura ishrane u Vojvodini. Lingvistički i etnološki aspekt. 

Ministerul Învățământului și dezvoltării tehnologice al Republicii Serbia. Director proiect: Sofija Miloradović. 

                                                                                                                                          

Timişoara  2017                                          
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