Curriculum Vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Adam, Simona
4, Bd. V. Pârvan, 300223, Timişoara, România

Telefon(oane)

0256592328

Fax(uri)

0256592151

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

simona.adam@e-uvt.ro
Română
4.04.1977
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

2007 - prezent
lect. univ. dr.
susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele: Sociologia educaţiei, Didactica specialităţii,
Practică Pedagogică.
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Bd. V. Pârvan nr. 4, Timişoara
activităţi didactice, învăţământ universitar.
2003-2007
asist. univ. drd.

Activităţi şi responsabilităţi principale

susţinerea seminariilor la disciplinele: Sociologia educaţiei, Consiliere şi Orientare Şcolară,
Practică Pedagogică.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii de Institutori, Bd. V. 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

activităţi didactice, învăţământ universitar.
2001 - 2003
prep. univ.
susţinerea seminariilor la disciplinele: Sociologia educaţiei, Sociologie, Practică Pedagogică,
Etnografie română şi Etnologie.
Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul Colegii de Institutori, Bd. V. Pârvan nr.
4, Timişoara
activităţi didactice, învăţământ universitar.

Educaţie şi formare
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
Adam Simona

2002 - 2007
Doctor în Sociologie
stagiu de pregătire doctorală în someniul Sociologie.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
6 (ISCED97)
2003 - 2004
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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

Diplomă de Studii Postuniversitare, specializarea: Psihologie Comunitară
discipline de specializare în domeniul psihologiei comunitare.
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie
6 (ISCED97)
2000 - 2001
Diplomă de Studii Aprofundate, specializarea: Sociologia Instituţiilor Politice şi Administrative
discipline de aprofundare în domeniul sociologiei instituţiilor politice şi administrative
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

6 (ISCED97)

Perioada

1996 - 2000

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

Diplomă de licenţă, specializarea: Sociologie
discipline de specializare în domeniul sociologic.
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie
5 (ISCED97)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare
C1

Nivel european (*)

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Adam Simona

avansat

Vorbire
Citire

C1

avansat

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

avansat

avansat

Exprimare scrisă
C1

avansat

C1

Competenţe de comunicare didactică şi interacţiune cu studenţii, formate pe parcursul
activităţii profesionale.
Competenţe de comunicare interculturală, dobândite prin realizarea de interviuri de
profunzime sau semidirijate cu persoane provenind din diverse medii socio-culturale,
aparţinând mai multor etnii (română, germană, maghiară, sârba, rromă).
Competenţe de organizare a colectivului de studenţi, dezvoltate în cadrul activităţilor
didactice.
Competenţe de organizare a activităţii echipelor de cercetare, formate în cadrul proiectelor
de cercetare.
Utilizare Microsoft Word, Excel, Power Point, SPSS (studierea disciplinei Informatică Socială
în cadrul specializării de licenţă şi absolvirea Şcolii Naţionale de Statistică Socială)
Aptitudini de interpretare instrumentală şi competenţe muzicale (absolvirea a 8 ani de
pregătire de specialitate – învăţământ primar şi general cu profil muzical).
Competenţe de cercetare – intervievare, creare şi arhivare a materialului înregistrat,
elaborare şi analiză de chestionare şi ghiduri de interviu – competenţe dobândite pe
parcursul a 15 ani de activitate de cercetare.
Permis de conducere categoria B.
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Informaţii suplimentare

Invitaţii pentru susţinerea de activităţi didactice la universităţi din străinătate:
Dec. 2014 – lector invitat – Universitatea Pedagogică de Stat din Chişinău, Republica
Moldova, cu finanţarea DVV International - Deutscher Volkshochschul-Verband;
Feb. 2010 – lector invitat – Nottingham Trent University, Marea Britanie, cu finanţarea
Comisiei Europene prin programul Erasmus OM.
Oct. 2008 – lector invitat – Universitatea din Fribourg, Elveţia pentru susţinerea unui curs în
cadrul Masteratului de Antropologie Socială, cu finanţarea Universităţii din Fribourg ;
Alte specializări profesionale:
2015 – absolventă a cursurilor de formare din cadrul proiectului POSDRU „Universitaria –
Şcoala de Didactică Universitară şi Cercetare Ştiinţifică Avansată”;
2005 – workshop-ul: „Normal and Deviant Development of Young Children” din cadrul
proiectului Matra „Good Start”;
2003 – Şcoala de Vară “Ethnic Relations and Democratization in Eastern Europe.
Secession, Federalism and Minority Rights” organizată de Central European University –
Budapesta;
2002 – Şcoala de Vară “Cetăţenie naţională – Cetăţenie europeană” organizată de
Comitetul Naţional Român UNESCO pentru Dezvoltare Culturală – Centrul pentru Studiul
Integrării Europene, desfăşurată la Vălenii de Munte;
1999 - 2000 – stagiul de formare “Introducere în cultura şi civilizaţia Europei Centrale” cu
specializarea Antropologie – Istorie Orală, din cadrul Fundaţiei “A Treia Europă” - Timişoara
Open College (durata stagiului – 1 an);
1999 – “Şcola Naţională de Statistică Socială” Cluj – Napoca;
Invitaţii în calitate de expert pentru implementarea unor proiecte naţionale sau
internaţionale:
2015 – expert în cadrul proiectului „Intâlnirea generaţiilor în istoria orală: istoria trăită – istoria
povestită, coord. de fundaţia Agora Unit şi finanţat de Fundaţia Hans Seidel.
2015 – expert în cadrul proiectului „Think outside the Box”, coordonat de Fundaţia SPICC şi
finanţat de Primăria Municipiului Timişoara prin contractul SC 2015-013976 / 27.05.2015.

Adam Simona
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Proiecte de cercetare:
2015-prezent – participantă la proiectul internaţional: European Commission Erasmus
Academic Network project, 'Children's Identity and Citizenship in Europe (CiCe);
2015 – coordonator al proiectului „Copilăria la Timişoara. Memorie şi diversitate
culturală”, finanţat de Primăria Municipiului Timişoara şi desfăşurat prin Asociaţia Culturală
Kratima;
2014 – participantă la proiectul “Freedom Express”, coordonat de către ENRS (European
Network Remembrance and Solidarity) Foundation şi de către Federal Foundation for the
Reappraisal of the SED Dictatorship (Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)
2013 - 2014 - participare la elaborarea variantei în limba română a “Democratic Educators
Encyclopaedic Dictionary”, în cadrul CICE (Children’s Identity & Citizenship in Europe) –
Erasmus Academic Network
2013- 2014 – participare la proiectele de istorie instituţională a Universităţii de Vest Timişoara “UVT 70” şi “LIT 55”.
2009 – membră a proiectului “Timişoara din memorie”, desfăşurat prin Universitatea de Vest
din Timişoara, Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale, finanţat de Primăria Municipiului
Timişoara prin Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, în cadrul conceptului “Timişoara –
Open Art City” (contract nr. 775/17.06.2009) – ;
2009 – membră a proiectului “Realizarea unei hărţi a resurselor memoriale ale
Banatului”, desfăşurat prin Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul Interdisciplinar de
Studii Regionale, finanţat de Consiliul Judeţean Timiş (contract nr. 640/29.06.2009);
2008 – colaborator al proiectului “Femeile rome împotriva segregării” – un proiect de
integrare şcolară a copiilor romi prin facilitarea accesului la educaţie, iniţiat de Asociaţia
Femeilor Ţigănci şi susţinut de Fondul de Educaţie pentru Romi (REF), în parteneriat cu ISJ
Timiş, Primăria Municipiului Timişoara, CJT Timiş, Universitatea de Vest Timişoara, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului;
2006 - 2008 – membră în grantul CNCSIS, tip A, cod CNCSIS: 545 (grant multianual) cu
tema: „Practici memoriale în context intercultural. Studiu de caz: Banatul” –
www.memoriabanatului.ro;
2004 – partener asociat în cadrul proiectului: „LELA - Learning Eastern Languages”
(Socrates LINGUA project no 99979-CP-1-2002-1-FR-LINGUA-L1) (proiect internaţional);
1999 – prezent – cercetător în cadrul Fundaţiei “A Treia Europă” Timişoara, membră a
Grupului de Antropologie Culturală şi Istorie Orală (coordonat de Smaranda Vultur),
participantă la proiectele:
2004-2006 - „City and Collective Memory in Central and South – Eastern Europe”,
finanţat de Fundaţia Volkswagen, Dresda(proiect internaţional);
2004 - „Destine feminine: educaţie familială, proiecte de viaţă şi strategii de
supravieţuire”, finanţat de Fundaţia „Aspera”, Braşov;
2000-2001 - „A trăi împreună împărtăşind memoria – Timişoara – Plovdiv”, finanţat de
European Cultural Foundation din Amsterdam (proiect internaţional);
1999-2000 - „Solidarităţi identitare – solidarităţi valorice”, finanţat de Fundaţia pentru o
Societate Deschisă.

Lect. dr. Simona Adam

Adam Simona
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