Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

BANADUC IOANA LOREDANA
STR. BABA DOCHIA, NR. 10, AP.8, TIMIŞOARA
0745427053
i_brata@yahoo.fr
ROMÂN
14.01.1979
F

Experienţa profesională
Perioada

01 octombrie 2006 - prezent

Asistent universitar dr.
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor de Didactica limbii şi literaturii române, Didactica ariei
curriculare: Limbă şi comunicare, Managementul clasei de elevi, Coordonarea
practicii pedagogice - Limba şi literatura română
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ universitar. Pregătirea personalului didactic.
Funcţia sau postul ocupat

activitate

01 octombrie. 2004 – 01 octombrie 2006
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor de Didactica Limbii şi literaturii române, Coordonarea practicii
pedagogice- Limba şi literatura română
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic
Perioada

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ universitar. Pregătirea personalului didactic.

Septembrie 2003 - iulie 2004
Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea orelor de Limba şi literatura română
Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar de Industrie Alimentară Timişoara
Perioada

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar.

Educaţie şi formare
Doctor în filologie pe baza ordinului 3639 din 27.03.2012
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
2005-2007
Diplomă de master
Didactica modernă a predării limbilor
Introducere în didactică, Metode moderne de predare, Didactica specializării,
Lingvistică contrastivă şi didactica modernă a limbilor, Tehnici de muncă intelectuală,
Teoria curricumul-ului, Teoria şi practica comunicării interculturale, Didactica limbii
române, Evaluare, teorie şi metodologie
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)
2003-2005
Diplomă de master
Limba română în sincronie şi diacronie
Lexicologie românească, Structura gramaticală a românei actuale, Etimologie,
Onomastică, Lingvistică romanică. Locul limbii române între limbile romanice,
Semantică şi pragmatică, Stilistica textului literar.
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

1999-2003
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
competenţe profesionale dobândite Conştientizarea modului cum un sistem lingvistic este pus în uz, cunoaşterea
funcţiilor limbajului, însuşirea unor teorii fundamentale ale limbii, aplicarea unor
metode consacrate în cercetarea lingvistică, familiarizarea cu principalele direcţii de
dezvoltare a lingvisticii, aprofundarea prin analiză şi interpretare a unor texte literare;
Perioada

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

5 (ISCO88COM UE) / 6 (ISCED97)

Perioada

1997-2000

Diplomă de licenţă
Disciplinele principale studiate / Institutor
Calificarea / diploma obţinută

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Craiova, Colegiul Universitar de Institutori

1993-1997
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de Şcoala Normală „C.D. Loga” Caransebeş
Perioada

învăţământ / furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

ROMÂNĂ
FRANCEZĂ

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de lucru în echipă, aptitudini de comunicare dobândite prin activităţile

prevăzute de curricula facultăţii absolvite, precum şi pe baza experienţei didactice.
Empatia, cooperarea şi atenţia acordată celorlalţi.
Competenţe şi aptitudini Capacitatea de structurare a activităţilor şi sarcinilor didactice în cadrul seminarelor
organizatorice susţinute. Capacitatea de planificare, de coordonare şi de monitorizare a activităţilor
de practică pedagogică
Competenţe şi aptitudini tehnice Metode şi tehnici interactive de predare-învăţare specifice didacticii ariei curriculare
Limbă şi comunicare – dobândite prin activităţile propuse de curricula programului de
masterat Didactica modernă a predării limbilor
Competenţe şi aptitudini de Abilităţi de utilizare a computerului (certificat de operator calculator). Aplicaţii Windows,
utilizare a calculatorului Power Point, Acces, Excel.
Alte competenţe şi aptitudini Adaptabilitate şi flexibilitate, motivaţie intrinsecă pentru învăţare şi autoperfecţionare.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare în domeniul specialităţii şi a didacticii ariei curriculare
Limbă şi comunicare.

Informaţii suplimentare

Diplomă de certificare pentru formare postuniversitară, pentru modulele: Cercetare științifică
avansată și Didactică și psihopedagogie universitară., prin proiectul Universitaria- școală de
didactică universitară și cercetare științifică avansată, POSDRU 157/1.3/S/135590,
Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Sibiu, 20132015.
Diplomă de certificare în didactica universitară, prin proiectul Calitate, inovare, comunicare în
sistemul de formare continua a didacticienilor din invatamantul superior, 2012, în cadrul
programului de formare în didactica specialităţii Limba şi literatura română., Universitatea „Al.
Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Université Politehnică din
Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.
Participant la cursurile de formare continua de tip „blended learning”, în cadrul proiectului:
Formare continua de tip „blended learning” pentru cadrele didactice universitare, noiembrie
2011- mai 2012 (POS DRU – 26646). Certificat de absolvire a cursului postuniversitar
Învatamantul centrat pe student –srategii de proiectare, implementare şi evaluare instituţionala.
Modulul M2.1. predarea, învătarea, evaluare în învăţământul superior, derulalat prin acest
proiect.
Certificat de participare la programul de perfecţionare profesională „Excelenţa în sistemul
educaţional universitar european, Universitatea Paris-Sorbonne şi Ecole Naţionale d
Aministration Paris, Franţa, 24-27.06.2011.
Bursă de predare Erasmus, 2012, ISFEC Aquitaine, Bordeaux, Franța
Bursă de formare Erasmus, 2017, Univeristatea din Szeged
Membru în CiCe Projet, în perioada 1 octombrie 2012 – 30 septembrie 2013.
Participare, în calitate de expert formator, în cadrul proiectului POSDRU 60/ 2.1/ S/ 33675,
Practica ta pentru educatia viitorului, Universitatea de Vest din Timisoara, DPPD.
Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea
de Vest din Timişoara, iunie 2008.

