
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume Mirela Ileana BONCEA  
Adresă Str. Steaua, Bl. 50, sc. D, ap. 14, Timişoara 

Telefon 0256/215266 

Fax - 

E-mail bonceamirela@yahoo.it  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 9 mai 1969 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 
 

 
                *Perioada ( 2007- 2008) 

 

*Numele şi adresa angajatorului  
Universitatea deVest din Timişoara , Facultatea de Facultatea de Litere, 
Istorie şi Teologie, Catedra de Limbi Romanice 
Blvd. V. Parvan, nr. 4, Timişoara, 300223 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Educaţie şi învăţământ. 

*Funcţia sau postul ocupat  
Lector universitar 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Activitate didactică: Limba Italiană  Curs general, Seminar Limba 
Italiană, Curs practic Limba Italiană, Metodica predării (limba italiană)  
Cercetare ştiinţifică. 

 
                *Perioada (2005 - 2007) 

 

*Numele şi adresa angajatorului  
Universitatea deVest din Timişoara , Facultatea de Facultatea de Litere, 
Istorie şi Teologie, Catedra de Limbi Romanice 
Blvd. V. Parvan, nr. 4, Timişoara, 300223 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Educaţie şi învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat  
Asistent universitar  

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Activitate didactica:  
Seminar Limba Italiană, Curs practic Limba Italiană, Metodica predării 
(limba italiană) 
Cercetare ştiinţifică. 

  



*Perioada (2002-2005) 
*Numele şi adresa angajatorului  

Universitatea Tibiscus din Timişoara, Facultatea de Limbi Moderne 
Aplicate 
Str. Lascăr Catargiu, nr. 4-6, Timişoara 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Educaţie şi învăţământ. 

*Funcţia sau postul ocupat  
Lector universitar 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Limba Italiană  Curs general, Seminar Limba Italiană, Curs practic Limba 
Italiană, Limba Italiană  aplicată la Juridic, Limba Italiană aplicată la 
economic, Cultură şi Civilizaţie Italiană 

 
         *Perioada (1998-2002) 

 

*Numele şi adresa angajatorului  
Universitatea Tibiscus din Timişoara, Facultatea de Limbi Moderne 
Aplicate + Facultatea de Drept, Catedra de Limbă Franceză 
Str. Lascăr Catargiu, nr. 4-6, Timişoara 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Educaţie şi învăţământ. 

*Funcţia sau postul ocupat  
Asistent universitar 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Seminar Limba Italiană, Curs practic Limba Italiană 
 
Curs Practic Limba Franceză 

 
         *Perioada (1997-1998) 

 

*Numele şi adresa angajatorului  
Universitatea Tibiscus din Timişoara, Facultatea de Drept, Catedra de 
Limbă Franceză 
Str. Lascăr Catargiu, nr. 4-6, Timişoara 

*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Educaţie şi învăţământ. 

*Funcţia sau postul ocupat  
Preparator universitar 

*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Curs Practic Limba Franceză 

  
STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

 
*Perioada (1990-2006) 

 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 
Universitatea deVest din Timişoara , Facultatea de Facultatea de Litere, 
Istorie şi Teologie, Catedra de Limbi Romanice  

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
Filologie 

*Tipul calificării/diploma obţinută  
Doctor 



*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
Studii doctorale 

                   
                  *Perioada (2005-2007) 

 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

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

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
Didactica modernă a predării limbilor străine 

*Tipul calificării/diploma obţinută  
Masterat  

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
Studii de master 

 
    *Perioada (1997-2001) 

 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Specializarea 
Română-Italiană 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
Filologie 

*Tipul calificării/diploma obţinută  
Licenţiat 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
Studii de licenţă 

 
    *Perioada (1990-1995) 

 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Specializarea 
Franceză-Română 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
Filologie 

*Tipul calificării/diploma obţinută  
Licenţiat 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
Studii de licenţă 

 
  

*Perioada (1983-1987) 

 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 
Liceul de Artă „Ion Vidu” din Timişoara  

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
 

*Tipul calificării/diploma obţinută  
Diplomă de Bacalaureat 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
Studii liceale 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

 
 
 
Septembrie 2008  Bursă Dante Alighieri Roma (Italia) 
6-8 octombrie 2008, Universitatea de Vesti din Timişoara, Corso di 



aggiornamento per gli insegnanti dell’italiano, curs la care au participat 
doi profesori de la Università per Stranieri, Perugia. 
 
Decembrie 2008 Corso di aggiornamento per gli insegnanti dell’italiano, 
la Universitatea Babeş-Boialy din Cluj. Curs ţinut de prof.ssa Patrizia 
Manili, Università per Stranieri, Perugia. 
 
Martie 2007 Corso di aggiormamento sulla didattica della lingua e della 
cultura italiana (Curs de reciclare asupra limbii şi culturii italiene), 
promovat de Ministerul de Afaceri Externe – Roma (Italia)  
 
Ianuarie 2002 Bursă Università per Stranieri, Perugia, Italia 
 
August 1999 Bursă Università per Stranieri, Perugia, Italia 
 
1998 Curs de franceză juridică, Centrul Cultural Francez, Timişoara 

Limba maternă  
Română 

 
Limbi străine cunoscute 

 
*abilitatea de a citi 

*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 

 
   Italiană                 Franceză 
 
foarte bine             foarte bine 
foarte bine             foarte bine 
foarte bine             foarte bine 

Aptitudini şi competenţe  
sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu cultură, sport etc.). 

- 

Aptitudini şi competenţe  
organizatorice 
De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de 
muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în domenii 
culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

- 

Aptitudini şi competenţe  
tehnice (utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

 
Utilizare PC 

Permis de conducere  
Categoria B 

Alte aptitudini şi  
competenţe 
Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

- 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 
- 

ANEXE  
Listă lucrări 
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