Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume

Ivan Oana-Roxana

Adresă

Lugoj, jud.Timis

Telefon

0256/592372

E-mail

oana.ivan@e-uvt.ro

Naţionalitate

romȃnă

Data naşterii

6 octombrie 1986

Sex

feminin

Experienţa profesională

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

01.12.2016 – 31.03.2018; 01.08.2020 - prezent
Director interimar
Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Vest din Timişoara
Coordonarea activităţilor întregului Departament de Relaţii Internaţionale (Biroul Erasmus+
şi Birou Cooperare Globală, Studenţi Internaţionali şi Diaspora) din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Relaţii Internaţionale
Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara
Activitate de management administrativ în procesul de internaţionalizare a învăţământului
universitar.
27.06.2013 – prezent
Şef Biroul Erasmus+
Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Vest din Timişoara
Coordonarea activităţilor Biroului Erasmus+ cu privire la implementarea programului de
mobilităţi individuale Erasmus+ în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Relaţii Internaţionale
Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul Activitate de management administrativ în procesul de internaţionalizare a învăţământului
de activitate universitar.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.10.2019 – 30.09.2020
Manager proiect Erasmus+ mobilităţi
Activităţi de organizare şi implementare a programului de mobilităţi individuale Erasmus+ în
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Relaţii Internaţionale
Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara
Activitate administrativă în procesul de internaţionalizare a învăţământului universitar
01.05.2019 – 30.04.2020
Membru echipă proiect de cercetare „Academic Writing Collection Network” (AWICNET)
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)
Colectare de texte academice corpusul bilingv ROGER (Romanian Genre Corpus). Care va
ajuta cercetătorii să decidă asupra tendințelor actuale de scriere academică ale studenților din
România, pe genuri disciplinare și limbi de redactare (română sau engleză).
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara
Activitate de cercetare la nivel învăţământ superior.
01.06.2015 – 30.09.2019
Referent de specialitate proiect Erasmus+ mobilităţi
Activităţi de organizare şi implementare a programului de mobilităţi individuale Erasmus+ în
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Relaţii Internaţionale
Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara
Activitate administrativă în procesul de internaţionalizare a învăţământului universitar
04.05.2020 – 18.12.2020
Manager proiect CNFIS-FDI-2020-0498: „Dezvoltare instituţională prin internaţionalizare
pentru toţi la Universitatea de Vest din Timişoara”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea, organizarea, îndeplinirea şi monitorizarea tuturor obiectivelor şi rezultatelor
prevăzute în proiect, precum şi raportarea acestora.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara;
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), Bulevardul Schitu Măgureanu, nr.1, București.

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Internaționalizarea învățământului superior din România.
03.06.2019 – 02.09.2019; 03.09.2019 – 13.12.2019
Referent de specialitate proiect; preluare atributii Manager proiect CNFIS-FDI-2018-0752:
„Creşterea competitivităţii UVT prin dezvoltarea dimensiunii internaţionale”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea, organizarea, îndeplinirea şi monitorizarea tuturor obiectivelor şi rezultatelor
prevăzute în proiect, precum şi raportarea acestora.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara;
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), Bulevardul Schitu Măgureanu, nr.1, București.

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Internaționalizarea învățământului superior din România.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

01.05.2018 – 15.12.2018
Manager proiect CNFIS-FDI-2018-0752: „Creşterea competitivităţii UVT prin dezvoltarea
dimensiunii internaţionale”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea, organizarea, îndeplinirea şi monitorizarea tuturor obiectivelor şi rezultatelor
prevăzute în proiect, precum şi raportarea acestora.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara;
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), Bulevardul Schitu Măgureanu, nr.1, București.

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Internaționalizarea învățământului superior din România.
01.06.2017 – 15.12.2017
Manager proiect CNFIS-FDI-2017-0689: „Creşterea competitivităţii UVT prin dezvoltarea
dimensiunii internaţionale”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea, organizarea, îndeplinirea şi monitorizarea tuturor obiectivelor şi rezultatelor
prevăzute în proiect, precum şi raportarea acestora.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara;
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), Bulevardul Schitu Măgureanu, nr.1, București.

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Internaționalizarea învățământului superior din România.
01.06.2016 – 15.12.2016

Funcţia sau postul ocupat

Preluare atribuţii de Manager proiect CNFIS-FDI-2016-0331: „Creşterea competitivităţii
UVT prin dezvoltarea dimensiunii internaţionale”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonarea, organizarea, îndeplinirea şi monitorizarea tuturor obiectivelor şi rezultatelor
prevăzute în proiect, precum şi raportarea acestora.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara;
Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), Bulevardul Schitu Măgureanu, nr.1, București.

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Internaționalizarea învățământului superior din România.
01.12.2014 – 28.02.2015
Expert universitar proiect POSDRU/155/1.2/S/136180: „Internaționalizare, Echitate și
Management Universitar pentru un Învățământ Superior de Calitate (IEMU)”

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Scrierea strategiei instituţionale a Universităţii de Vest din Timişoara privind procesul de
internaţionalizare a învăţământului superior românesc.

Numele şi adresa
angajatorului

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și
Inovării (UEFISCDI), Bulevardul Schitu Măgureanu, nr.1, București.

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Activitate de cercetare la nivelul învăţământului universitar – dezvoltarea dimensiunii
internaţionale a sistemului universitar românesc.
24.09.2018 - prezent
Lector universitar
Predare cursuri şi seminarii de limba engleză la Facultatea de Matematică şi Informatică
Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activitate didactică învăţămȃnt universitar.
01.10.2010 – 30.09.2012; 01.10.2013 – 23.09.2018
Cadru didactic asociat (doctorand; doctor în Filologie)
Predare seminarii / cursuri practice de limbă spaniolă la Departamentul de Limbi Moderne;
seminarii de limba engleză şi limba spaniolă la Departamentul de Ştiinţe Politice; cursuri şi
seminarii de limba engleză la Departamentul de Matematică şi Departamentul de Informatică.
Universitatea de Vest din Timişoara, Blvd. Vasile Pârvan nr.4, Timişoara
Activitate didactică învăţămȃnt universitar.
01.10.2008 – 30.09.2011; 01.10.2016 – 30.09.2017.
Preparator universitar; Lector universitar
Predare seminarii de limba engleză şi limba spaniolă.
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Timişoara, Facultatea de Management Turistic şi
Comercial, Str.Aurelianus nr.1, Timişoara.
Activitate didactică învăţămȃnt universitar.

Perioada

01.11.2010 – 30.06.2015

Funcţia sau postul ocupat

Profesor limba engleză

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Predarea limbii engleze la grupe mixte de copii cu vârste între 3 şi 6 ani.
Asociaţia Montessori Timişoara, Montessori Kinderhaus
Str. Constantin Brâncoveanu, nr.73, Timişoara
Activitate didactică învăţămȃnt preşcolar.
2011 - 2013
Profesor limba engleză şi limba spaniolă
Predare limba engleză şi limba spaniolă la adulţi în cadrul centrului de limbi străine Active
Learning Timişoara.
Active Learning Timişoara
Blvd. Revoluţiei din 1989 nr.7 etj.1Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul Activitate didactică formarea adulţilor.
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada

2010– 2013

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Filologie
Disciplinele principale studiate / Studii Literare în limba engleză
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Vest Timişoara
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Şcoala Doctorală

Nivelul în clasificarea Studii postuniversitare
naţională sau internaţională
Perioada

2008-2010

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Limbi şi Literaturi-Studii Americane
Disciplinele principale studiate / Literatură Americană, Cultură şi Civilizaţie Americană, Religie & Politică, Mass-Media &
competenţe profesionale Comunicare, Drepturile Omului, Metode de Cercetare, Feminism.
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada

Universitatea de Vest Timişoara
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Masterat Studii Americane
Studii universitare
2008-2009

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire Modul Psihopedagogic (Nivelul II)
Disciplinele principale studiate / Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi managementul programelor
competenţe profesionale educaţionale; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii; Practică pedagogică
dobândite
(în învăţământul liceal, postliceal şi universitar).
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Universitatea de Vest Timişoara
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Studii psihopedagogice.

Perioada 2005-2008
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Limbi şi Literaturi Engleză şi Spaniolă
Disciplinele principale studiate / Limba şi Literatura Engleză şi Spaniolă, Cultură şi Civilizaţie Engleză şi Spaniolă,
competenţe profesionale Lingvistică, Germanistică, Literatură Comparată, Studiul Comunicării Verbale şi Scrise.
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada

Universitatea de Vest Timişoara
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
Studii universitare
2005-2008

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Disciplinele principale studiate / Istorie, Filozofie, Economie generală, Managementul relaţiilor internaţionale, Drept,
competenţe profesionale Informatică, Teoria Argumentării, Studii Politice, Studii Constituţionale, Antropologie,
dobândite
Religia în era globalizării.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Studii Europene
Studii universitare
2005-2008

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire Modul Psihopedagogic (Nivelul I)

Disciplinele principale studiate / Psihologie educaţiei; Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia corricumului, instruirii
competenţe profesionale şi evaluării; Didactica specialităţii (limbă şi literatură engleză şi spaniolă); Practică pedagogică
dobândite
(limbă şi literatură engleză şi spaniolă).
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Vest Timişoara
învăţământ / furnizorului de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii psihopedagogice.
sau internaţională
Perioada

2001-2005

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat în Filologie (secţia uman - bilingv engleză)
Disciplinele principale studiate / Limba şi Literatură Romȃnă, Engleză şi Germană, Cultură şi Civilizaţie Engleză, Istorie,
competenţe profesionale Limba Latină, Literatură universală, Geografie, Ştiinţe socio-umane.
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu” Lugoj

Studii preuniversitare
2013 - 2018
Mobilităţi de formare pentru personalul administrativ în cadrul Programului Lifelong
Learning/ Erasmus+ / Mecanismul de Finanţare SEE.

Disciplinele principale studiate / Reprezentant al Universităţii de Vest din Timişoara în cadrul universităţilor partenere UVT, la
competenţe profesionale conferinţe internaţionale (ERACON, EAIE), participare la Staff Training Weeks şi la târguri
dobândite educaţionale de promovare a ofertei de învăţământ superior din România, respectiv din UVT.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Universităţi din: Budapesta (2014), Orleans (2014), München (2014), La Coruña (2015),
Barcelona (2015), Porto (2015), Glasgow (2015), Oslo (2016), Wrocław (2016), Liverpool
(2016), Kiev (2016), Belo Horizonte (2017), Tokyo şi Kyoto (2017), Pisa (2017), Sevilla
(2017), Beijing, Changchun şi Hangzhou (2017), Stellenbosch (2018), Dubai (2018).
Formare profesională.
01.01.2013- 01.06.2013
Stagiu de cercetare doctorală în străinătate în cadrul proiectului “Burse Universitare în
România prin Sprijin European pentru Doctoranzi (BURSE DOC)”
POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/78421

Disciplinele principale studiate / Documentare în bibliotecă pentru teza de doctorat; susţinere publică a lucrării:
competenţe profesionale „En la época del deseo masculino y la lujuria Don Quijote cuestiona la masculinidad de su
dobândite caballero” (Universitatea din Szeged)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Universitatea din Szeged, Ungaria

Studii postuniversitare

Perioada 01.09.2012- 01.12.2012
Calificarea / diploma obţinută Stagiu de cercetare doctorală în străinătate în cadrul proiectului “Burse Universitare în
România prin Sprijin European pentru Doctoranzi (BURSE DOC)”
POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/78421

Disciplinele principale studiate / Documentare în bibliotecă pentru teza de doctorat; susţinere publică a lucrării:
competenţe profesionale „Tristram & Company: A Complete Cast of Quixotic Characters” (Universitatea Anglia
dobândite Ruskin din Cambridge)
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Anglia Ruskin din Cambridge, Marea Britanie
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare
sau internaţională
Perioada 01.10.2007 – 01.07.2008
Calificarea / diploma obţinută Mobilitate de studii Erasmus
Disciplinele principale studiate / Istoria Limbii Engleze, Literatură Engleză, Literatură Afro-Americană, Gramatica Limbii
competenţe profesionale Spaniole, Literatură Spaniolă, Limbă portugheză etc. (total 90 credite ECTS)
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din La Coruña, Spania
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Filologie Engleză
formare Facultatea de Filologie Hispanică
Nivelul în clasificarea naţională Studii universitare.
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Romȃnă
Limba Engleză, Limba Spaniolă, Limba Germană, Limba Portugheză
Înţelegere

Autoevaluare

Pe o scala de la 1-5 Abilităţi
de
ascultare

Vorbire

Scris

Abilităţi de
citire

Interacţiune

Exprimare

Limba engleză

5

5

5

5

5

Limba spaniolă

5

5

5

5

5

Limba germană

2

2

2

2

2

Limba portugheză

1

1

1

1

1

Competenţe şi abilităţi sociale

Sunt o persoană sociabilă, deschisă şi prietenoasă, mă adaptez uşor la orice situaţie şi lucrez
bine în colectiv.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Sunt un foarte bun organizator, avȃnd atȃt vocaţie de lider cȃt şi capacitatea de a urma
instrucţiuni gata formulate. Lucrez foarte bine în echipă, precum şi în mod individual.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Nivel intermediu de utilizare PC; nivel avansat de utilizare Word şi Excel.
Am absolvit clasele I-VIII în cadrul Şcolii de Muzică din Lugoj, studiind vioara timp de 8
ani, pianul 4 ani, fiind membră/solistă a corului şcolii timp de 8 ani. Din anul 2002 şi până în
prezent activez în corul de amatori al oraşului Lugoj, Corul Ion Vidu, dirijat de maestrul
Remus Taşcău / dr. Lucian Oniţa.
Hobby: dansul
Categoria B

Informaţii suplimentare -Am obţinut Premiul pentru Debut pe anul 2018 pentru volumul Miguel Cervantes’s Don Quixote
and Laurence Sterne’s Tristram Shandy: A Comparative Reading editura Universităţii de Vest
din Timişoara, din partea Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.
-Am participat cu articole la peste 70 de sesiuni de comunicări şi simpozioane naţionale şi
internaţionale (atȃt în ţară cȃt şi în străinătate) în perioada 2007-2019.
-Am peste 30 articole publicate în reviste ştiinţifice din domeniul de activitate, cu ISBN sau
ISSN.
-Am obţinut Diploma de Excelenţă din partea Primăriei Municipiului Lugoj şi a Fundaţiei
Europene Dragan pentru Contribuţia adusă la dezvoltarea Municipiului Lugoj în Educaţie în anul
2010.
-Am obţinut Diploma Pro Juventute din partea Consiliului Judeţean Timiş pentru merite şi
rezultate deosebite în afirmarea învăţămȃntului timişean în anul 2005.
-Am obţinut certificate cu recunoaştere internaţională care atestă nivelul de cunoaştere a unei
limbi străine: CAE (lb engleză), DELE (lb spaniolă), Sprachdiplom (lb germană).
-Am absolvit ambele facultăţi cu media la licenţă: 10 (zece), precum şi masteratul cu media la
disertaţie: 10 (zece), iar doctoratul cu calificativul: „Foarte Bine”.
-Am absolvit facultatea de Litere cu media 9,87 fiind şefă de promotie, iar facultatea de RISE
cu media 8,61 fiind clasată pe locul 3.
-Am absolvit cei 12 ani de învăţămȃnt preuniversitar cu media 10 (zece) pe linie (şefă de
promoţie), obţinȃnd şi la examenul de bacalaureat tot media 10 (zece) – realizare singulară în
oraş (Lugoj), alături de alţi 4 elevi din judeţul (Timişoara).
- Am obţinut premiu pe ţară la olimpiada de Logică şi Argumentare organizată la Mangalia în
2005.

