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Informaţii personale  

Nume / Prenume  

Adresă(e)                                                           

Telefon(oane)  

Fax(uri)  
E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi)  

Data naşterii  

Sex  

 
 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

   
 

BĂRDĂŞAN GABRIEL

Timișoara, România

gabriel.bardasan@e-uvt.ro; bargabi@gmail.com;

Română

26 iunie 1977

Masculin

  Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie,
Departamentul de studii românești (colectivul de limba română) – cadru didactic universitar   
 

 
 

Experienţa profesională Prodecan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
 – portofoliu: strategia de internaționalizare și diaspora, strategia financiară și de digitalizare 
(din martie 2020) 
Prodecan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
– responsabilități: internaționalizare, comunicare instituțională, coordonarea activităților 
administrative și sociale (aprilie 2016 – martie 2020) 
Director al programului de studii din cadrul Departamentului de studii românești: Programul 
pregătitor de limba română pentru cetățenii străini (din 2018) 
Directorul școlii de vară din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie: Cursurile de vară de 
limbă, cultură și civilizație românească (pentru cetățenii străini) – 2016 (ediția a XXV-a) – 2019 
(ediția a XXVIII-a).  

 
 

Perioada  Octombrie 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea următoarelor discipline la ciclul de licenţă: Limba română contemporană (Fonetică şi 
Fonologie), Limba română: Tehnici de comunicare orală, Noţiuni de istoria limbii române (cursuri 
şi seminare); Terminologie (curs). 
Discipline predate temporar la ciclul de licenţă: Exprimare orală, Lingvistică aplicată, Exprimare 
scrisă (seminar). 
Predarea următoarelor discipline la ciclul de masterat: Limbă şi istorie (curs şi seminar); 
Etimologie (curs şi seminar). Discipline predate temporar la ciclul de masterat: Analiza discursului 
(curs şi seminar), Sociolingvistică generală (seminar); Sociolingvistică aplicată (seminar). 
Predarea unor cursurilor la programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini: 
Limbaj specializat: științe biologice și biomedicale în anii universitari 2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020; Lexic de specialitate (medical, economic/tehnic, umanist) curs în planul de învățământ al 
studenţilor străini de la anul pregătitor de limbă română (RAP) până în anul universitar 2016-2017. 
Predarea (temporară) a cursului de Limba română ca limbă străină pentru studenţii Erasmus ai 
Universităţii de Vest din Timişoara (nivelul A1, A2). 
Predarea cursului de Limba română ca limbă străină în cadrul Cursurilor de vară de limbă, cultură 
și civilizație românească – nivel intermediar (august 2011), nivel avansat (iulie 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019).  
Colaborator al Facultății de Matematică și Informatică pentru predarea disciplinei Comunicare la 
studenții secției de Informatică (2010-2013).   
Activităţi de cercetare:  
- memebru în proiectul cu titlul: ROSE „Servicii socio-educative oferite de FLIT pentru prevenirea 
abandonului școlar–SEE-FLIT”, perioada: 04.12.2019-30.06.2020, denumirea postului: Tutore de 
an/mentor, cod COR: 235902;  
– membru în proiectul AWICNET (Academic Writing Collection Network) subordonat proiectului 
ROGER (Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based 
interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities) al Facultății de 
Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara (conform contractului de acordare a 
grantului AWICNET din 16.12.2019) 
- membru în grant CNCSIS, nr. 495, 2007-2008: Dialectul istroromân. Straturi etimologice, director 
de grant: prof. univ. dr. Vasile Frățilă (unul dintre obiective: realizarea unei anchete lingvistice in 
satele din Croația, peninsula Istria, unde se află vorbitorii de istroromână).   
 

Numele şi adresa angajatorului Departamentul de studii românești al Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității 
de Vest  din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan  nr. 4, Timișoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activități didactice, de cercetare și manageriale 

Perioada Octombrie 2004 – septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea, la nivel de licență, a seminarelor de Gramatică istorică a limbii române, Introducere în 
lingvistica generală. 
Activități de cercetare: membru în grantul CNCSIS, nr. 1368, 2005-2006: „Cultură şi civilizaţie 
românească. Pentru uzul străinilor”, director de grant conf. univ. dr. Otilia Hedeşan. 
În 2004 şi 2005 – membru în comitetul de organizare a Cursurilor de vară de limbă, cultură şi 
civilizaţie românească şi coordonator al atelierului de conversaţie şi vocabular pentru străini – 
nivel mediu. 

Numele şi adresa angajatorului Catedra de limba română a Facultății de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universității de Vest 
din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan,  nr. 4, Timișoara   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice, de cercetare şi de organizare a cursurilor de vară. 

  

Perioada Octombrie 2000 – septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Colaborator extern al Universității de Vest din Timișoara 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 2000 – 2004 activităţi de predare, la nivel de licenţă: coordonarea seminarelor de Gramatică 
istorică a limbii române, de Introducere în lingvistica generală, de Dialectologie şi de Probleme 
speciale de dialectologie, la Catedra de limba română a Facultății de Litere, Filosofie şi Istorie din 
cadrul Universității de Vest din Timișoara; 
2000 – 2002 predarea cursului de limbă franceză pentru studenţii economişti, ca asistent 
colaborator extern al Catedrei de limbi moderne a Facultăţii de Economie şi Administrare a 
Afacerilor 
 

Numele şi adresa angajatorului Catedra de limbi moderne a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (str. Pestalozzi, nr. 
16, Timișoara) şi Catedra de limba română a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul 
Universităţii de Vest (Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara). 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice 

  

Perioada Septembrie 2000 - octombrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba şi literatura română în învăţământul liceal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 
Şef al ariei curriculare „Limbă şi comunicare” la Grup Şcolar Energetic, Timişoara 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar Energetic, Timişoara, Str. Renaşterii, Nr. 24 A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitateActivităţi didactice şi manageriale  

 

Educaţie şi formare  
 

Cursuri de formare profesională în următoarele domenii: management universitar, 
internaționalizare în învățământul superior, cercetare științifică avansată, didactică și 
psihopedagogie universitară 
 

- Participarea la cursul de formare a unor competențe manageriale pentru învățământul superior: 
certificat de participare oferit de Academia Română, în cadrul Centrului pentru Profesionalizarea 
Managementului Universitar din România, pentru participare la sesiunea de dezvoltare a 
competențelor manageriale desfășurată la Timișoara, în perioada 19-22 februarie 2019); 
 
- Participarea la trainingul internațional cu temea Create and develop a winning student 
ambassador programme în cadrul The EAIE Academy, organizat de The European Association for 
International Education – Budapesta, Ungaria, 18-22 noiembrie 2019; 
 
- Obținerea certificatului de atestare a competențelor profesionale (emis de MEM) în cadrul 
programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Cercetare științifică 
avansată (pentru Științele Educației) - – proiect POSDRU „UNIVERSITARIA - școală de didactică 
universitară și cercetare științifică avansată”, POSDRU/157/1.3/S/135590 (2015); contract de studii 
nr. 11200/300/30.04.2015; 
 
- Obținerea certificatului de atestare a competențelor profesionale (emis de MEM) în cadrul 
programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Didactică și 
psihopedagogie universitară - proiect POSDRU„UNIVERSITARIA - școală de didactică universitară 
și cercetare științifică avansată”, POSDRU/157/1.3/S/135590 (2015); contract de studii (nr. 
11200/300/30.09/2015. 

  

Perioada 2001 – 2009 stagiu de pregătire a doctoratului; 17.11.2009 – susţinerea publică a tezei de 
doctorat; 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filologie, distincţia Summa cum laude (în baza Ordinului Ministrului Educației, Cercetării 
și Inovării Nr. 3492 din 23.03.2010 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Dialectologie, Istoria limbii române, Lexicologie 
Teza de doctorat: Elementul latinesc în lexicul dialectului istroromân 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 
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Perioada 2000 – 2002; susţinere disertaţie de masterat – iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme controversate 
Disertaţia de masterat: Exprimarea rudeniei în lexicul dialectului istroromân 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Timişoara, Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

  

Perioada 1996-2000    

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Limba şi literatura română + limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Timişoara, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţă 

  

Perioada 1991 – 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Filologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Teoretic, Reghin, jud. Mureş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Maghiară, Engleză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză 
C1 Utilizator 

experimentat  
C1 Utilizator 

experimentat  
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimenta

t 

Limba maghiară B2 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar B2 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Limba engleză A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - aptitudini de comunicare interpersonală, instituțională și publică;  
- aptitudini didactice în domeniul științelor limbii și în predarea limbii române ca limbă străină; 
- capacitate de adaptare la protocolul interacțiunilor instituționale, oficiale - locale, naționale și 
internaționale. 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice - aptitudini manageriale (didactice și administrative); 
- aptitudini pentru coordonarea şi gestionarea proiectelor; 
- aptitudini pentru activițăți ce implică munca în echipă; 
- competențe de organizare a unor evenimente cu caracter științific sau cultural; 
- competențe de coordonare a unor activități pruridisciplinare; 
- management eficient al stresului; 
- capacitate de adaptare la schimbare. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe generale de operare pe calculator. 

Permis(e) de conducere  Cat. B 

  

Informaţii suplimentare Afiliere profesională: 
- membru al Societăţii Dialectologilor Români (din 2008); 
- membru al Asociației ISTRAROM – TRANSLATIONES (din 2016). 
Premii şi distincţii: 
- Premiul de debut în cercetarea ştiinţifică pentru volumul Curs practic de comunicare orală, 
Timişoara, Editura Excelsior Art, 2006, acordat la 16.11.2007 de Fundaţia „Geneza” şi Editura 
Excelsior Art. 
- Distincţia „Profesor Bologna” (diplomă şi medalie) acordată de „Asociaţia Naţională a 
Organizaţiilor Studenţeşti din România” (ANOSR) la „Gala Profesorului Bologna” desfăşurată în 
data de 23.04.2010 la Teatrul Naţional din Timişoara. 
- Distincţia Summa cum laude pentru teza de doctorat Elementul latinesc în lexicul dialectului 
istroromân; 
- „Diplomă de excelenţă” pentru teza de doctorat cu distincţia SUMMA CUM LAUDE, în anul 
universitar 2009-2010, acordată de Universitatea de Vest din Timişoara, în data de 04.10.2010. 

 
 
 
 
 
 
 

Timişoara, 01.04.2020 

 
 
 
 
 
 
 

Lect. univ. dr. Gabriel BĂRDĂŞAN 
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Anexe Lista lucrărilor ştiinţifice publicate 
(vezi infra) 
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Lista lucrărilor ştiinţifice publicate 
Lect. univ. dr. Gabriel BĂRDĂȘAN 

 

 Gabriel Bărdășan, Elementul latin moștenit în lexicul dialectului istroromân, Timișoara, Editura Universității de Vest, 

2016, 616 p., ISBN 978-973-125-527-9. 

Gabriel Bărdășan, Observații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din 

lexicul istroromânei, în Adina Berciu-Drăghicescu (coordonator), Aromâni, meglenoromâni, istroromâni – aspecte identitare 

și culturale, Editura Universității din București, 2012, p. 724-746; ISBN 978-606-16-0148-6. 

 Vasile Frăţilă (coord.), Gabriel Bărdăşan, Dialectul istroromân. Straturi etimologice, Partea 1, Timişoara, Editura 

Universităţii de Vest, 2010, 420 p.; ISBN 978-973-125-325-1. 

Gabriel Bărdășan (în colaborare cu Ana-Maria Pop), Elemente moștenite sau împrumuturi italiene în lexicul 

istroromânei?, în Per Teresa. Obiettivo Romania, Studi e Ricerche in ricordo di Tersa Ferro, II, a cura di Giampaolo 

Borghello, Daniela Lombardi, Daniele Pantaleoni, Universita degli Studi di Udine, Forum, 2009, p. 265-276. 

 Mirela-Ioana Borchin (coord.), Gabriel Bărdăşan, Crenguţa Bratu, Elena Jebelean, Florentina Leucuţia, Nadia 

Obrocea, Virginia Oprişa, Comunicare şi argumentare. Teorie şi aplicaţii, Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2007, 259 p., ISBN 

978-973-592-174-3. 

 Gabriel Bărdășan, Curs practic de comunicare orală, Timişoara, Excelsior Art, 2006, 137 p., ISBN (10) 973-592-

156-1; ISBN (13) 978-973-592-156-9; Curs practic de comunicare orală, ediţia a doua, Timişoara, Excelsior Art, 2007, 137 

p., ISBN 978-973-592-186-6. 

*** 

Gabriel Bărdășan (în colaborare cu Ana-Maria Radu-Pop), Conștiința aparteneței lingvistice a românilor sud-

dunăreni. Studiu de caz: istroromânii, în „Studii de știință și cultură” Revistă trimestrială editată în parteneriat cu 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, vol. XV, nr. 4, decembrie 2019, Editura Gutenberg Univers, Arad, p. 99-106, 

(ISSN 1841-1401 (print); ISSN - L 1841-1401; ISSN 2067-5135 (online); indexare BDI: CEEOL, EBSCO, Index Copernicus 

International, DOAJ, The Linguist SUA, Erich Plus); revistă evaluată și clasificată CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, 

domeniul FILOLOGIE. 

Gabriel Bărdășan (în colaborare cu Ana-Maria Radu-Pop), Circular linguistic production activities in teaching 

romanian as a second language by using poa (Production-Oriented Approach), în „Journal of Romanian Literary Studies”, 

Issue No. 19/2019, p. 410-414 (număr în curs de indexare ERIH Plus), E-ISSN: 2248-3004 Published by ARHIPELAG XXI 

Press, Moldovei Street no 8/8, 540522, Tîrgu-Mureș, România; Email: editura.arhipelag21@gmail.com ; (C) 2011-2014 

ARHIPELAG XXI. 

Gabriel Bărdășan, The Production-Oriented Approach implemented in a course of romanian for specific purposes 

(covering the field of biology and biomedical sciences), în „Journal of Romanian Literary Studies”, Issue No. 18/2019, p. 

486-495 (revista indexata ERIH Plus), E-ISSN : 2248-3004, Published by ARHIPELAG XXI Press, Moldovei Street no 8/8, 

540522, Tîrgu-Mureș, România, Email: editura.arhipelag21@gmail.com ; (C) 2011-2014 ARHIPELAG XXI. 
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Gabriel Bărdășan (în colaborare cu Emina Căpălnășan), Modalități de valorificare a descriptorilor de competență 

din Cadrul european comun de referință pentru limbi în predarea limbajelor specializate la programul pregătitor de limba 

română, în „Studii de știință și cultură” Revistă trimestrială editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, vol. 

XV, nr. 1, martie 2019, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, p. 53-64, (ISSN 1841-1401 (print); ISSN - L 1841-1401; ISSN 

2067-5135 (online); indexare BDI: CEEOL, EBSCO, Index Copernicus International, DOAJ); revistă evaluată și clasificată 

CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE. 

Gabriel Bărdășan, Optimizarea dezvoltării competenței de comunicare profesională în limba română la studenții 

anului pregătitor, în „Qvaestiones romanicae” VI, Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic, vol. 1, Lucrările Colocviului 

Internațional Comunicare și cultură în Romània europeană (ediția a VI-a/16-17 iunie 2017), Szeged, „Jozsef Attila” 

Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged (ISSN -2457 8436, ISSN-L 2457 8436), 2018, p. 149-156. 

Gabriel Bărdășan (în colaborare cu Irina Dincă, Ana-Maria Radu-Pop), Jocul de cuvinte: (de)construirea limbajului 

în predarea RLS, în Limba și literatura română - perspective didactice, Actele celui de-al 16-lea și al 17-lea COLOCVIU 

INTERNAȚIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ (București, 25-26 noiembrie 2016 și 14-25 noiembrie 2017), 

Volum editat de Florentina Sâmihăian și Mădălina Spătaru-Pralea, București, Editura Universității din București, 2018, ISBN 

978-606-16-0795-2, p. 77-82. 

Gabriel Bărdășan (în colaborare cu Emina Căpălnășan), Integrarea aspectelor culturale în predarea românei ca 

limbă străină la nivelurile A2-B1. Provocări  în „Studii de știință și cultură” Revistă trimestrială editată de Universitatea de 

Vest „Vasile Goldiș” din Arad, vol. XIV, nr. 1, martie 2018, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, p. 129-133, (ISSN 1841-

1401 (print); ISSN 1841-1401; ISSN 2067-5135 (online); indexare BDI: CEEOL, EBSCO, Index Copernicus International, 

DOAJ); revistă evaluată și clasificată CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE. 

Gabriel Bărdășan, Observation notes on the disappearance of some timis county oiconyms which were formed 

from appellatives, în Iulian BOLDEA, Cornel Sigmirean (Editors), DEBATING GLOBALIZATION. Identity, Nation and 

Dialogue Section: Language and Discourse 277 Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2017, p. 277-282; e-ISBN: 978-606-

8624-01-3; (indexat ISI). 

Gabriel Bărdășan, Note lexicale: termeni stroromâni de origine latină în denominarea lumii animale (II), în „Studii de 

știință și cultură” Revistă trimestrială editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, vol. XIII, nr. 1, martie 2017, 

„Vasile Goldiș” University Press, Arad, p. 115-120, (ISSN 1841-1401 (print); ISSN 1841-1401; ISSN 2067-5135 (online); 
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