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

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume   Iulia Mihaela Nănău 
Adresă  Timişoara, Strada Bradul, Nr. 14. 

Telefon  0723512388 

Fax  - 

E-mail  iulia_sinanau@yahoo.com 

Naţionalitate  română 

Data naşterii  24. 05. 1982 

EXPERIENŢĂ 
PROFESIONALĂ 

 
 

 
                *Perioada   

 
2006-2007 

*Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic “J. L. Calderon” din  Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat  Profesor suplinitor de limba italiană 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea limbii, culturii şi civilizaţiei italiene. 

 
                *Perioada   

 
2005-2007 

*Numele şi adresa angajatorului  Univesritatea de Vest din Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat  Colaborator extern, în regim de plata cu ora 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea cursurilor practice la nivel începători şi ţinerea 
seminarelor de literatură italiană 

 
*Perioada  

 
2007- în prezent 

*Numele şi adresa angajatorului  Univesritatea de Vest din Timişoara 
*Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ 

*Funcţia sau postul ocupat  Preparator drd. 
*Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predarea cursurilor practice la nivel începători şi ţinerea 
seminarelor de literatură italiană 

 
  

 

   
   
   



   
 

  
 

   
   
   
   
  
STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

 
*Perioada  

 
1997-2001  
 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Liceul teoretic „General Dragalina” din Oraviţa  

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Secţia de informatică, domeniul real 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de liceu  
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 obligatoriu 

                   
                  *Perioada   

 
2001-2005 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

 Universitatea de Vest din Timişoara 
 Facultatea de Litere, Istorie �i Teologie 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Sec�ia Română-Italiană 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de licenţă 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 superior 

 
*Perioada   

 
2005-2007 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie, Master: “ Didactica modernă a limbilor străine” 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Didactica limbilor străine 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de master 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Post universitar 

   *Perioada   2006-2008 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi 
Teologie, Master  „Literatura şi mentalităţile” 

*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Literatură, antropologie, imagologie 

*Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de master 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 Post universitar 

 
  

*Perioada   

 
 
2008- în prezent 

*Numele şi tipul instituţiei de  Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi 



învăţământ/organizaţiei  Teologie, Doctorat  
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Filologie 
 

*Tipul calificării/diploma obţinută  - 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

  

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

 
 
 
  

Limba maternă  Fluenţă şi cursivitate 
 
Limbi străine cunoscute 

 
*abilitatea de a citi 

*abilitatea de a scrie 
*abilitatea de a vorbi 

 
 Italiana citit, scris, vorbit –nivel avansat 
 Engleza citit, scris, vorbit –nivel avansat 
 Franceza citit-nivel avansat; scris, vorbit- nivel mediu 
 Spaniola citit - nivel avansat; vorbit- nivel mediu; scris - nivel începători 
 Maghiara citit, vorbit- nivel mediu; scris- nivel începători 

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.). 

 
Mediul în care muncesc presupune comunicarea interculturală, capacitatea 
de a relaţiona cu ceilalaţi, disponibilitatea, flexibilitatea în gândire, lipsa 
prejudecăţilor şi evitarea locurilor comune, consultarea cu ceilalţi colegi 
în vederea obţinerii unor rezultate optime. 

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.) 

 Utilizarea calculatorului si a mijloacelor moderne de comunicare. 

Permis de conducere   



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

- 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

Premii 
Premiul II la limba italiană la Concursul Premiul Latinităţii în 2005 
Premiul Facultăţii de Litere la Colocviul Naţional Studenţesc Mihai 
Eminescu de la Iaşi  în 2005 
Premiu special la Colocviul Naţional Studenţesc Mihai Eminescu de 
la Iaşi din 2004  
Premiul III la Colocviul Naţional Studenţesc Lucian Blaga de la 
Sibiu din 2004 
 
 
Burse în străinătate 
2003 Bursă Socrates  (cinci luni) la Università degli Studi di Padova 
2006 Bursă (o lună) la Università per Stranieri di Siena 
2005 Bursă (o lună) la Università per Stranieri di Perugia 
 
Cursuri de perfecţionare 

ANEXE  Corso di aggiornamento per docenti d’italiano  a Iaşi realizat sub 
patronajul Università per Stranieri di Perugia la Facultatea de Litere 
„A. I. Cuza” din Iaşi, în perioada 15-17 martie 2007 
 
Corso di aggiornamento per docenti d’italiano  a Timişoara 
realizat sub patronajul Università per Stranieri di Perugia la 
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul de Italiană, 
din Timişoara, în octombrie 2008 
 
Lucrări publicate: 
        
     Iulia Mihaela Nănău, Despre receptarea lui Lucian Blaga în 
Italia, în Caietele Lucian Blaga, vol. VI, Sibiu, Editura Universităţii 
„Lucian Blaga”, 2005, p. 234-238; 
 
      Otilia Hedeşan, Annemarie Sorescu Marinković, Biljana 
Sikimić, Laura Spăriosu, Svetlana Ćiriković, „Caiete de teren” – I 
Torac – Metodologia cercetării de teren, Novi Sad, Editura 
Fundaţiei Române de Etnografie şi Folclor din Voivodina, 2006, 
268p. – recenzie realizată de Iulia Mihaela Nănău, în Philologica 
Jassyensia, An III, Nr. 1, Iaşi, Editura Alfa, 2007. 
 
     Iulia Mihaela Nănău, Identitate scrisă în Haemus, Nr. 1-2-3 (30-
31-32)/2007-2008, Revistă europeană editată de Asocia�ia 
Culturală Albaneză HAEMUS, pp. 104-108. 
 
 
 



Lucrări comunicate: 
             
           Ofelia şi imaginarul romantic eminescian, comunicare 
susţinută la Colocviul Naţional Studenţesc Mihai Eminescu, (Ediţia 
a XXX- a) din Iaşi  în 13-16 mai 2004. (Premiul special al Editurii 
Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi) 
           Odă (în metru antic): lirism şi temporalitate, comunicare 
susţinută la Colocviul Naţional Studenţesc Mihai Eminescu, (Ediţia 
a XXXI- a) din Iaşi  în 19-22 mai 2005. (Premiul Facultăţii de 
Litere,  Iaşi) 
           Despre receptarea lui Lucian Blaga în Italia , comunicare 
susţinută la Colocviul Naţional Studenţesc, Lucian Blaga, (Ediţia a 
VI- a) din Sibiu  în 21-23 octombrie 2005. (Premiul  al III-lea) 
         Gastronomia italiană şi intercultura, comunicare susţinută la 
Simpozionul, „Lingvistică. Literatură. Comunicare interculturală”  
organizat de Universitatea de Vest din Timişoara în cadrul ediţiei a 
X-a a Zilelor Academice Timişene, 24 mai, 2007 
       Appartenances, comunicare susţinută la Colocviul internaţional 
„Normes, pratiques et représentations constitutives du champ du 
culinaire” organizat de Colegiul Noua Europă la Bucureşti, în   29-
30 iunie 2007.  
 
 
Alte activităţi: 
 
Participări la colocvii şi conferinţe  
      2007, 24 mai, Simpozionul, „Lingvistică. Literatură. 
Comunicare interculturală”     organizat de Universitatea de Vest 
din Timişoara în cadrul Zilelor Academice Timişene, ediţia a X-a, 
cu lucrarea  Gastronomia italiană şi intercultura 
       2007, 29-30 iunie, Colocviul internaţional „Normes, pratiques 
et représentations constitutives du champ du culinaire” organizat de 
Colegiul Noua Europă la Bucureşti, cu lucrarea  Appartenances  
(publicată pe www.memoria.ro)  
 
Traduceri simultane în cadrul unor evenimente organizate sub 
patronajul UVT: 

2005 Conferinţă pe tema colaborării economice dintre Italia şi 
România realizată sub  patronajul Universităţii din Udine 
2004 Congresul Mondial de Psihologie Transpersonală  
2004 Seminarul de Arheologie Industrială realizat de profesori 

italieni sub patronajul Universităţii din Padova  
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