
CURRICULUM VITAE 

Lect. univ. drd. Gabriel Bărdăşan  
 

1. DATE BIOGRAFICE: 

 Numele şi prenumele: BĂRDĂŞAN GABRIEL 

 Data şi locul naşterii: 26.06.1977, Reghin, jud. Mureş 

 Adresă: Timişoara, Bul. Liviu Rebreanu, Nr. 2/6, Sc. C, Ap. 7 

 Telefon: 0743021131 

 Adresă de e-mail: bargabi@gmail.com; gabbar_gabibar@yahoo.com 

 Stare civilă: căsătorit 

 

2. STUDII: 

 Gimnaziale: Şcoala Generală Nr. 4, Reghin, jud. Mureş, în perioada 1987-1991. 

 Liceale: Liceul Teoretic, Reghin, jud. Mureş, în perioada 1991-1995, secţia: Filologie; 

examen de bacalaureat susţinut în anul 1995 la instituţia amintită şi promovat cu media 

generală 9,02. 

Universitare şi postuniversitare: 

- 1996-2000: Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara, secţia română-franceză, absolvită cu media generală a celor patru ani de studiu 

9,71; examen de licenţă susţinut în anul 2000 şi promovat cu media generală 10; teza de 

licenţă: Comportamentul lingvistic, sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Mirela Borchin. 

- 2000-2002: Masterat cu specializarea „Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme 

controversate”, în cadrul Facultăţii de Litere, Filozofie şi Istorie a Universităţii de Vest din 

Timişoara, absolvit cu media generală 10; disertaţia cu titlul Exprimarea rudeniei în lexicul 

dialectului istroromân, elaborată sub conducerea domnului prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, 

susţinută în anul 2003 şi apreciată cu nota 10. 

- din 2001: doctorand al Universităţii de Vest din Timişoara, înmatriculat la data de 

01.11.2001, în domeniul Ştiinţe umaniste – Filologie, având conducător ştiinţific pe domnul 

prof. univ. dr. Vasile Frăţilă şi ca temă de cercetare Elementul latinesc în lexicul dialectului 

istroromân; până în prezent am susţinut toate examenele şi referatele din planul individual de 

pregătire; stadiul tezei: pregătirea în vederea susţinerii.  
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3. ALTE TITLURI: 

 Grad didactic: Definitivat, obţinut la Universitatea de Vest din Timişoara, în august 

2002, cu media 9,83. 

 

4. FUNCŢII ÎNDEPLINITE:  

2000-2004 – profesor titular pe catedra de limba română a Grupului Şcolar Energetic din 

Timişoara; 

2000-2004 – cadru didactic asociat, încadrat în regim de plată cu ora la Catedra de limba 

română a Facultăţii de Litere, Filozofie şi Istorie din cadrul Universităţii de Vest din 

Timişoara, unde am ţinut seminare de Gramatica istorică a limbii române, Introducere în 

lingvistică, Dialectologie şi Probleme speciale de dialectologie; 

2000-2001 – cadru didactic asociat, încadrat în regim de plată cu ora la Catedra de limbi 

moderne a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest, unde am ţinut 

cursuri de limba franceză – facultativ; 

2004 – 2006 - asistent universitar tilular la Catedra de limba română a Facultăţii de Litere, 

Istorie şi Teologie unde am ţinut seminare de Lingvistică generală şi de Gramatică istorică a 

limbii române. 

din anul universitar 2006-2007 – lector universitar titular la Catedra de limba română a 

Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie unde ţin cursurile şi seminarele de Lingvistică aplicată, 

Exprimare orală şi Noţiuni de istoria limbii române. 

 
5. MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE: 

din 2008: membru al Societăţii Dialectologilor Români 

 
6. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ: 
A se consulta lista lucrărilor ştinţifice. 
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