
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

1. Date biografice 

1.1. Numele şi prenumele: Ţaran Maţa; 

1.2. Anul, luna, ziua şi locul naşterii: 1975, ianuarie, 27, Timişoara; 

1.3. Starea civilă: necăsătorită; 

1.4. Copii: - . 

 

2. Studii gimnaziale şi liceale (localitate, şcoală, perioadă, bacalaureat – instituţia şi 

anul); 

- Studii gimnaziale: Timişoara, Liceul de Filologie-Istorie, 1981-1989; 

- Studii liceale: Timişoara, Liceul Teoretic sârbesc “Dositei Obradovici”, 1989-1993, 

bacalaureat - Liceul Teoretic sârbesc “Dositei Obradovici”, 1993. 

 

3. Studii univesitare (localitate, instituţie, perioadă, examen de licenţă sau echivalent – 

instituţia şi anul); 

- Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi 

Istorie 1993-1997, Licenţiat în Filologie - Universitatea de Vest din Timişoara, 1997. 

 

4. Specialitatea principală, alte specializări: 

- Specialitatea principală: Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura sârbă şi croată; 

- Alte specializări: Cursuri postuniversitare în cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, specializarea – 

institutor (învăţământ primar), 1999-2001. 

 

5. Specializări în străinătate (localitate, instituţie, domeniul de specializare, perioadă, 

îndrumători direcţi); 

- Belgrad, Novi Sad, Priština, Tršić, Facultatea de Filologie din Belgrad, Curs de 

specializare în limba şi civilizaţia sârbă, septembrie 2000. 

 



1. Doctorat (localitate, instituţie, anul, titlul tezei, conducător ştiinţific, dacă teza este 

publicată, sub ce formă şi unde); 

- Timişoara, Universitatea de Vest din Timişoara, înscrisă la doctorat din anul 2000 cu 

tema: Numerale şi cuvinte cu valoare numerică în structura expresiilor frazeologice 

din limbile rusă şi sârbă, conducător ştiinţific: prof.univ.dr.Ivan Evseev,  referatele au 

fost valorificate şi publicate parţial sub formă de articole în  Probleme de filologie 

slavă, UVT 2001-2005. 

 

2. Alte titluri şi grade ştiinţifice, universitare şi academice obţinute în ţară şi străinătate 

(instituţia, locul, anul obţinerii); 

- Gradul definitiv în învăţământ, Universitatea de Vest din Timişoara, august 2000; 

- Preparator titular al Cursului practic de Limba sârbă şi croată la Catedra de Limbi şi 

Literaturi slave a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul  Universităţii de 

Vest din Timişoara, 1 martie 2000. 

- Asistent titular al Cursului practic de Limba sârbă şi croată şi al unui Curs de 

literatură sârbă şi croată la Catedra de Limbi şi Literaturi slave a Facultăţii de Litere, 

Filosofie şi Teologie  din cadrul  Universităţii de Vest din Timişoara, 30 ianuarie 

2003. 

 

3. Funcţii îndeplinite (localităţi, instituţii, perioade); 

- Institutor în învăţământul primar, Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII nr.24, în 

perioada 1997 – 1999; 

- Institutor în învăţământul primar, Timişoara, Şcoala cu clasele I-VIII nr.12, în 

perioada 1999 – 2000; 

- Timişoara, Universitatea de Vest, din 1 octombrie 1999 până la 1 martie 2000 am 

predat Cursul practic de Limba sârbă şi croată, în regim de plata cu ora la Catedra de 

limbi şi literaturi slave.  

- Preparator, Timişoara, Universitatea de Vest, din 1 martie 2000 până la  30 ianuarie 

2003 am predat Cursul practic de Limba sârbă şi croată,  la Catedra de limbi şi 

literaturi slave. 



- Asistent, Timişoara, Universitatea de Vest, din 30 ianuarie 2003 până în prezent am 

predat Cursul practic de Limba sârbă şi croată şi un Curs de literatură sârbă şi croată,  

la Catedra de limbi şi literaturi slave. 

 

 

4. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale de prestigiu în ţară şi străinătate 

(denumire, localitate, perioadă, motivaţie); 

- Membru al Asociaţiei slaviştilor din România, Bucureşti, din anul 1999. 

- Membru al Ciriliţei (Udruženje za zaštitu ćirilice), din Serbia şi Muntenegru, Novi 

Sad, din anul 2001. 

 

 

 
 
 


	 

