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INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume Alexandru Jădăneanţ 

Adresă de corespondență UVT, Blv. V. Pârvan nr. 4, cam. 511, 300223-Timișoara 

Telefon +40-0256-592725 

E-mail 

Web 

alexandru.jadaneant@e-uvt.ro 

www.jadaneant.eu 

 
Data și locul naşterii 

Părinții 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 
Perioadă Decembrie 2011-prezent 

Numele si adresa angajatorului Universitatea de Vest – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Știinţe ale Comunicării 

Tipul activitatii, sectorul de activitate Directorul Departamentului de Științe Politice 

 
Perioadă Octombrie 2011-prezent 

Numele si adresa angajatorului Universitatea de Vest – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Știinţe ale Comunicării 

Tipul activitatii, sectorul de activitate Lector universitar în cadrul Departamentului de Științe Politice. Predau disciplinele : Drept 
comunitar, Drept internațional public, Instituții politice, etc. 

Perioadă Octombrie 2008-Septembrie 2011 

Numele si adresa angajatorului Universitatea de Vest – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Știinţe ale Comunicării 

Tipul activitatii, sectorul de activitate Preparator universitar în cadrul Catedrei de Politologie. Seminarizez în limba germana 
disciplinele : Drept comunitar, Drept internațional public, Instituții și organizații politice 
internaționale, Sistemul european al drepturilor omului și Instituții ale Uniunii Europene 

 

 
Perioadă Februarie 2006-Septembrie 2008 

Numele si adresa angajatorului Universitatea de Vest – Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Știinţe ale Comunicării 

Tipul activitatii, sectorul de activitate Cadru didactic asociat 

Principalele activitaţi şi responsabilităţi Am seminarizat următoarele discipline : Introducere în relaţiile internaţionale, Drept comunitar, 
Instituţii şi organizaţii politice internaţionale, Drepturile omului şi Drept internaţional la secţia cu 
predare în limba germană şi română a specializării Relații Internaționale și Studii Europene 

 
Perioadă Februarie-Martie 2005 

Numele si adresa angajatorului Misiunea permanentă a României pe lânga UE, Bruxelles 

Tipul activitatii, sectorul de activitate Stagiar. Stagiu de practică efectuat in cadrul masteratului de studii europene « Europa-Kolleg » 
Hamburg. 

Principalele activitaţi şi responsabilităţi Principalele atribuţii au fost : redactarea de rapoarte şi de note informative, pentru conceperea 
acestora am asistat la dezbaterile din cadrul Parlamentului European. O altă activitate 
importantă a fost cea de traducere a diverselor documente. 

mailto:alexandru.jadaneant@e-uvt.ro
http://www.jadaneant.eu/


Perioadă 1999-2000 

Numele si adresa angajatorului ELSA Romania (European Law Students´Association) 

Tipul activitatii, sectorul de activitate Asociatie profesionala europeana a studentilor la drept 

Funcţia sau postul ocupat Presedintele grupului local ELSA Timisoara 

Principalele activitaţi şi responsabilităţi Coordonarea activitatii grupului local ELSA Timisoara. Printre activitatile de care m-am ocupat 
intens se numara organizarea a doua conferinte, din care una cu tema: “Pedeapsa cu moartea: 
pro si contra” 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
Perioadă Mai 2014 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Kauffman Fasttrac 

USA 

Domeniul studiat/ aptitudini Planning the Entrepreneurial Venture Program 

Tipul calificării/ diploma obţinută Facilitator inserție program ” Planning the Entrepreneurial Venture Program” în universități 

 

 
Perioadă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

 
Domeniul studiat/ aptitudini 

 

 
Perioadă 

Octombrie 2010-Septembrie 2011 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara 

Proiectului „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul 
Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse 
(CommScie) – POSDRU /89/1.5/S/63663 

Studiul relațiilor internaționale în România/Bursă de cercetare post-doctorală 

 

 
Din mai 2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea de Vest din Timișoara / Facultatea de Drept și Științe Administrative 

Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4542/28.07.2010 

Domeniul studiat/ aptitudini Drept constituțional 

Tipul calificării/ diploma obţinută Doctor în drept 

 
Perioadă Octombrie 2008-Februarie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Humboldt Universitaet zu Berlin 

DAAD, Bonn 

Domeniul studiat/ aptitudini Drept comunitar, drept constituțional 

Tipul calificării/ diploma obţinută Bursă de cercetare doctorală 

 
Perioadă Februarie 2008-prezent 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Ministerul Justiţiei 

Direcţia pentru servicii juridice conexe 

Domeniul studiat/ aptitudini Autorizaţie 

Tipul calificării/ diploma obţinută Traducător şi interpret limba germană 

 
Perioadă Octombrie 2006-Mai 2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea de Vest 

Facultatea de Drept 

Domeniul studiat/ aptitudini Drept constituţional 

Tipul calificării/ diploma obţinută doctorand 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţămînt 

Şcoală doctorală 

 
Perioadă Octombrie 2004-Iulie 2005 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea Hamburg 

Europa Kolleg(www.europa-kolleg-hamburg.de) 

Domeniul studiat/ aptitudini Drept comunitar, Economie europeana, Politica europeana 



Tipul calificării/ diploma obţinută Master of European Studies 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţămînt 

Masterat 

 

 
Perioadă Octombrie 2002-Septembrie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea de Vest din Timisoara 

Scoala de Inalte Studii Europene Comparative (http://sisec.uvt.ro) 

Studii Europene 

Universitatea “Eberhard-Karls” Tuebingen-Germania – Master in relaţii internaţionale 

Domeniul studiat/ aptitudini Drept si aqcuis comunitar 

Tipul calificării/ diploma obţinută Expert european 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţămînt 

Studii academice postuniversitare 

 

 
Perioadă Octombrie 1998-Iulie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Universitatea din Oradea (http://www.uoradea.ro) 

Universitatea „Tibiscus” Timişoara (http://www.tibiscus.ro) 

Domeniul studiat/ aptitudini Ştiinţe juridice 

Tipul calificării/ diploma obţinută Licenţiat în drept 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţămînt 

Diplomă de licenţă 

 
Perioadă Septembrie 1987-Iulie 1998 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi 
al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 

Liceul teoretic cu predare in limba germana « Nikolaus Lenau » 

Timisoara 

Domeniul studiat/ aptitudini Clasa filologie 

Tipul calificării/ diploma obţinută Bacaluareat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţămînt 

Liceu 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

 

 
LIMBA MATERNĂ Germană, română 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE  

 Engleză 

Abilitatea de a citi f.bine 

Abilitatea de a scrie bine 

Abilitatea de a vorbi bine 
 Franceză 

Abilitatea de a citi f.bine 

Abilitatea de a scrie mediu 

Abilitatea de a vorbi mediu 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE Susțin activitățile comunității germane din Timișoara și Banat , deoarece sunt de părere că 
minoritatea germană trebuie să fie în continuare foarte prezentă în viaţa socială și culturală a 
zonei. 

 
 
 
 

INTERESE PERSONALE Mă interesez pentru artă, antichități, muzică clasică și cărți vechi 
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DEPARTAMENTUL DE  ȘTIINȚE  POLITICE 

DIRECTOR DE DEPARTAMENT 

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România 
Tel: +40-(0)256-592.725 

Email: alexandru.jadaneant@e-uvt.ro 
www.jadaneant.eu 

 

 

 
 
 
 

SCRISOARE DE MOTIVARE 

A CANDIDATURII PENTRU SUSȚINEREA CANDIDATURII PENTRU MANDATUL 

DE MEMBRU AL CONSILIULUI FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE POLITICE, FILOSOFIE 

ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

2020 - 2024 

 

 
Subsemnatul, lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanț angajat al Universității de Vest în cadrul 

Departamentului de Științe Politice - Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 

Comunicării prin prezenta înțeleg să-mi depun candidatura pentru obținerea unui mandat de 

membru al Consiliulului Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării pentru 

perioada 2020-2024. 

 
În perioada 2011 – 2019 am deținut funcția de Director al Departamentului de Științe 

Politice, fiind astfel familiarizat cu tot ce înseamnă act de administrare a mersului unui 

departament academic, din această poziție am participat – în calitate de invitat – la ședințele 

Consiliului Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. În acești ani am 

putut observa că rolul Consiliului a fost marginalizat de către executivul facultății, nu odată am 

arătat că funcția legislativă este acordată prin efectul legii Consiliului profesoral și nu 

executivului – Decan. Cred că rolul Consiliului profesoral este unul vital în viața comunității 

unei facultăți, iar prin faptul că am acumulat multă experiență prin conducerea unui departament 

academic voi putea fi o voce utilă în acest for de conducere al facultății. 

 
Dacă voi primi votul colegiilor din cadrul facultății, atunci îi asigur că îi vor reprezenta 

cu toată priceperea și dedicația mea și voi milita pentru identificarea celor mai bune soluții 

pentru dezvoltarea corectă și armonioasă a facultății noastre, facultate cu mult potențial ce nu a 

fost exploatat la maxim de către Decanii ce i-am avut în trecut. Voi milita pentru respectarea 

regulamentelor UVT și în cadrul executivului PFC pentru ca deciziile ce se iau de către Consiliul 

mailto:alexandru.jadaneant@e-uvt.ro
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profesoral să fie puse corect în operă. Voi solicita ca ședințele de Consiliu profesoral să se 

desfășoare cu regularitatea prevăzută regulamentar și nu voi tolera ca timp de luni de zile să nu 

fie convocat acest important for de conducere al facultății. 

 
În altă ordine de idei, în tot acest timp am militat pentru transparentizarea activității 

executivului facultății noastre, cerință ce s-a izbit mereu de un metaforic zid, dacă voi fi membru 

al Consiliului Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării voi insista ca 

următoarele acte să fie făcute publice: convocatoarele de ședințe, documentele supuse dezbaterii, 

procesele-verbale de ședințe și hotărârile luate de Consiliul profesoral. 

 
Cred că trebuie intensificat dialogul cu studenții iar consilierii votați de aceștia trebuie să 

fie tratați egal și să nu fie considerați doar instrumente de vot de către executivul facultății. De 

foarte mult ori, consiliul profesoral nu a avut timp pentru problemele sesizate de studenți, ceea ce 

este total nefiresc! 

 
În speranța că îmi veți acorda votul vostru, vă asigur că vă voi reprezenta cu toată forța 

mea în consiliul profesoral și că mă voi lupta pentru drepturile studenților noștri. 

 
Vă rog, dragi colegi, să primiți expresia întregii mele considerații! 

 

 

 
Lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanț 

 

 

 

 

Timișoara, la 15.11.2019 
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D  E  C  L  A  R  A  Ț  I E 

 

 

Subsemnatul, lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanț, lector universitar în cadrul 

Departamentului de Științe Politice din cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale 

Comunicării – UVT, prin prezenta declar pe proprie răspundere că nu am fost nici lucrător și nici 

colaborator al Securității. 

 

 

Lect.univ.dr. Alexandru Jădăneanț 

 

 

 

 

 

 
Timișoara, la 15.11.2019 
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