MODEL DE
CURRICULUM VITAE
EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

[ NUME, prenume ] SUBI MARIA
[ Numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara ] 15,
TIMIŞOARA, ROMÂNIA
0746614051
-

Naţionalitate

ROMÂNĂ

Data naşterii

[ Ziua, luna, anul ] 20 SEPTEMBRIE 1965

MĂTRĂGUNEI STR.,

300328,

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
• Perioada (de la – până la)

• Numele şi adresa angajatorului

• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate

• Funcţia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

[ Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională pertinentă,
începând cu cea mai recentă dintre acestea. ]
1996-2009: LECTOR UNIV. (din 2000-doctor în filologie)
1991-1996: ASISTENT UNIV.
1990-1991: ASISTENT UNIV. SUPLINITOR
1988-1990: PROFESOR DE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA LATINĂ
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA – Bd. Vasile Pârvan, nr. 4
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA – Bd. Vasile Pârvan, nr. 4
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA – Bd. Vasile Pârvan, nr. 4
LICEUL DE MATEMATICĂ-FIZICĂ „HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA-IULIA
Activitate didactică şi de cercetare
Activitate didactică şi de cercetare
Activitate didactică şi de cercetare
Activitate didactică
Lector univ.
Asistent univ.
Asistent univ. suplinitor
Profesor de limba română şi limba latină
1996-2009: predare, cercetare, coordonarea de teze de licenţă, participarea la examene de
titularizare, participarea la examenele de admitere ale Universităţii de Vest din Timişoara în
calitate de supraveghetor, conceperea orarului Catedrei de Limbi clasice
1991-1996: predare, cercetare, participarea la examenele de admitere ale Universităţii de Vest
din Timişoara în calitate de supraveghetor, conceperea orarului Catedrei de Limbi clasice
1990-1991: predare, cercetare
1988-1990: predare

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

0
• Perioada (de la – până la)
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[Menţionaţi pe rând fiecare curs semnificativ,
începând cu cel mai recent dintre acestea. ]
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• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

1993-2000: studii doctorale
1984-1988: studii de licenţă
1980-1984: studii liceale
1976-1980: studii gimnaziale
1972-1976: studii primare
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Filosofie, (învǎţǎmânt
postuniversitar, studii doctorale)
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Filologie, secţia Română-Latină (învăţământ
superior, studii de licenţă)
Liceul de Filologie-Istorie, Timişoara (învăţământ preuniversitar, studii liceale)
Şcoala Generală nr. 4, Timişoara (învăţământ preuniversitar, studii gimnaziale)
Şcoala Generală nr. 1, Timişoara (învăţământ preuniversitar, studii primare)
2000: doctor în filologie
1988: profesor de limba română şi limba latină
1984: absolvent de liceu
1980: absolvent de şcoalǎ generalǎ
1976: absolvent de şcoalǎ primară
-

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

Aptitudini muzicale (muzicǎ de toate
genurile)

LIMBA MATERNĂ

[ Specificaţi limba maternă ] Limba românǎ

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE

[ Enumeraţi limbile cunoscute ] Limba francezǎ
[ indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător. ] Bine
[ indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător. ] Bine
[ indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător. ] Bine
[Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]
Capacitate de comunicare foarte bună cu studenţii şi colegii.

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
ORGANIZAORICE
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

[Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]
- coordonarea de teze de licenţă
- îndrumarea studenţilor la practica pedagogică

[Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]
Utilizare calculator

Utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
ARTISITICE

[ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]
Literaturǎ beletristicǎ

Muzică, desen, pictură, literatură, etc.

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior.

[Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit. ]
- comunicări la Radio Timişoara pe teme de limbă şi stil
- participarea la Cursurile de vară organizate de Universitatea de Vest din Timişoara pentru
studenţii străini
- participarea la „Zilele academice timişene”
- membru al societăţii Latinitas Banatica

PERMIS(E) DE CONDUCERE

-

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

[Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate,
de exemplu persoane de contact, referinţe, etc. ]
Prof. univ. dr. Mircea BORCILĂ (Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ionel FUNERIU (Universitatea Tibiscus Timişoara)
Conf. univ. dr. Dumitru VLĂDUŢ (Universitatea Tibiscus Timişoara)
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ANEXE
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[ Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul. ]
Volume publicate:
- Mateine, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004, 279p.
Studii şi articole publicate:
- Elementul cromatic în opera lui Mateiu Caragiale, în „Bucovina literară”, XII, (2002), nr. 11-12,
p. 22-26.
- Terminologia scumpătăţilor la Mateiu Caragiale, în AUT, XXXX (2002), p. 155-162.
- O descriere vergiliană, în volumul Sesiune de comunicări ştiinţifice, 2006.
Lucrări ştiinţifice comunicate:
- O descriere vergiliană, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Limbi clasice, mai
2006.
- Conceptul de patrie în lumea antică, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Catedrei de Limbi
clasice, mai 2008.
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