
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Ion - Alexandru ARDEREANU 

 

Timi oara (România) ș

ionut.ardereanu@e-uvt.ro 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2015–Prezent Lect. Univ. Dr.
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Muzică i Teatru ș ș

2013–2015 Asist. Univ. Dr.
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Muzică i Teatru ș ș

2008–2013 Cadru Didactic Asociat
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Muzică ș

2009–Prezent Arhidiacon
Parohia Ortodoxă Română Timi oara - Rona  ș ț

2010–2012 Referent de specialitate
Proiect POS DRU: Observatorul Profesiilor Muzicale din România 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015–Prezent Doctorat: Muzicologie
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Muzică i Teatruș ș

2008–2012 Doctorat: Teologie (Muzică Bisericească)
Universitatea ”Babe  - Bolyai” din Cluj - Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxăș

2004–2008 Licen ă: Interpretare Muzicală - Cantoț
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Muzicăș

2004–2008 Licen ă: Teologie Ortodoxă Pastoralăț
Universitatea de Vest din Timi oara, Facultatea de Litere, Istorie i Teologieș ș

2015–2018 Licen ă: Pedagogie Muzicalăț
Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj - Napoca

1992–2004 Studii preuniversitare
Colegiul Na ional de Artă ”Ion Vidu” din Timi oaraț ș
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 Curriculum vitae  Ion - Alexandru ARDEREANU

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B2 B2 B2

italiană B2 B2 B1 B1 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe
organizaţionale/manageriale

ian. 2016 - sept. 2016: Director de Departament (interimar), Departamentul de Muzică i Actorie, ș
Facultatea de Muzică i Teatru, Universitatea de Vest din Timi oaraș ș

 

ian. 2015 - prezent: Responsabil de Specializare, Specializarea Muzică (ex Pedagogie 
Muzicală), Facultatea de Muzică i Teatru, Universitatea de Vest din Timi oaraș ș

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  
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SCRISOARE DE MOTIVARE A CANDIDATURII

Pozi ia: ț Membru în Consiliul Facultă ii de Muzică i Teatruț ș

Universitatea de Vest din Timi oaraș

Candidat: Lect. Univ. Dr. Ion – Alexandru Ardereanu

Subsemnatul, Lect. Univ. Dr. Ion Alexandru Ardereanu, absolvent al Facultă ii de Muzicăț

i Teatru i cadru didactic al acesteia începând cu anul 2008, ș ș încă de la începutul carierei mele

universitare  activitatea  mea  academică  s-a  împletit  i  cu  cea  a  colegilor  mei  implica i  înș ț

managementul universitar, de la care am dobândint i eu astfel de cuno tin e i competen e înș ș ț ș ț

acest  domeniu,  de-a  lungul  timpului.  Aceaste  preocupări,  situate  dincolo  de  actul  didactic

prorpriu-zis, s-au concretizat i în responsabilită i asumate în sfera acestui domeniu, fiind dinș ț

anul 2014, neîntrerupt, director de specializare al programului de licen ă ț Pedagogie Muzicală (ce

astăzi poartă denumirea de Muzică); mai mult, în anul 2016 am asigurat timp de 9 luni intermatul

fuc iei de director de departament al Departamentului de Muzică i Actorie al facultă ii în careț ș ț

îmi desfă or activitatea.ș

Dată fiind experien a acumulată în ace ti 11 ani, timp în care am făcut parte din echipeleț ș

a 7 dosare de reevaluare a programelor de studii de către ARACIS (toate finalizate cu succes)

precum i o însemnată muncă legată de aspectele administrative ale bunului mers al facultă iiș ț

(sunt  responsabil  de  orar,  de  sănătatea  i  securitatea  în  muncă  precum i  de  alte  îndatoririș ș

secundare), doresc să îmi depun candidatura pentru un mandat în Consiliul Facultă ii, angajandu-ț

mă  ca  odată  cu  acesta  să  îmi  pot  pune  în  slujba  acestui  important  for  decizional  toate

cuno tiin ele acumulate în anii anteriori precum i a asigura reprezentarea specializării ș ț ș Muzică, a

căror provocări i posibilită i de perfec ionare le cunosc foarte bine.ș ț ț

Nu în ultimul rând, mă angajez să reprezint în consiliu vocea colegilor mei, sus inându-iț

în toate propunerile obiective de îmbunătă ire a tututor aspectelor legate de via a de zi cu zi aț ț

facultă ii noastre i promovând în mod activ aceste propuneri, în măsura în care se raliază laț ș

planul  managerial  al  conducerii  facultă ii  respectiv  interesele  i  obiectivele  asumate de cătreț ș

Facultatea de Muzică i Teatru.ș

Timi oara ș                        Lect. Univ. Dr. Ion Alexandru ARDEREANU

          13 XI 2019



DECLARA IEȚ

Subsemnatul, Lect. Univ. Dr. Ion Alexandru Ardereanu, angajat al Universită ii de Vestț

din  Timi oara,  Facultatea  de  Muzică  i  Teatru,  declar  pe  propria  răspundere  că  nu am avutș ș

calitatea de lucrător al Securită ii sau colaborator al acesteia.ț

Timi oara ș                        Lect. Univ. Dr. Ion Alexandru ARDEREANU

          13 XI 2019


