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SCRISOARE DE MOTIVARE 

 

Către Membri Comunității UVT 

 

Stimați Colegi, 

 

Subsemnata Maria MICLE, lector al Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe 
ale Comunicării, vă împărtășesc că în luarea deciziei de candida pentru calitatea de membru în 
Senatul Universității de Vest, pentru perioada 2020-2024, am pus în cumpănă faptul că UVT 
este căminul meu profesional, că în această instituție am petrecut cu consecvență cel mai mult timp din 
viață, socotind și studenția (peste 25 de ani…), am parcurs fiecare treaptă profesională sau provocare 
cu răbdare, consecvență și îngăduință față prioritățile staff-ului managerial și colectivului din care fac 
parte; nu am sărit și nu am ars etape, mi-am respectat întotdeauna profesorii, colegii, studenții; cunosc 
instituția din diferite perspective, implicându-mă în toate palierele activității specifice profilului 
postului meu (didactică, de cercetare, administrativă), de aceea consider că aș putea contribui din 
postura de membru în Senatul UVT la luarea unor decizii obiective, mature, echilibrate. Am cules 
experiențe internaționale pe care aș dori să le pot valorifica. M-am asigurat în fața propriei conștiințe 
că fiecare poziție pe care am ocupat-o este asumată pe deplin și, în egală măsură meritată, acoperită 

prin competențe profesionale reale. Ca urmare a experienței profesionale dobândite, îmi propun 
să susțin cu ajutorul dumneavoastră următoarele: 

 Aplicarea cu profesionalism a principiilor și instrumentelor comunicării 
organizaționale puse la dispoziție de instituție, cu scopul unor informări transparente și a 
luării unor decizii nepărtinitoare, pentru întreaga comunitate UVT. 

 Responsabilitate față de studenți. Cred că suntem responsabili să ținem 
seama de transformările societății datorate noilor tehnologii de informare și comunicare, 
adaptându-ne metodele și tehnicile didactice la generațiile actuale, pentru a merita încrederea 
studenților noștri, pentru a-i îndruma, și pentru a le transmite, atât cunoștințe și competențe 
noi, cât și valorile culturale perene și relevante care le pot consolida identitatea culturală și 
profesională,  necesare unei generații echilibrate și creative. 

 Susținere pentru formarea competențelor de cultură a informației 
(information literacy) a studenților, ca soluție pentru îmbunătățirea performanțelor 
academice. Internetul și noile tehnologii au indus adesea aparenta impresie că informația este 
la îndemâna oricui și se poate procura, selecta, utiliza și disemina în afara oricăror reguli, iar 



 

competențele digitale țin de autodidacticism, fără ajutorul instituțiilor de învățământ. 
Sondajele și statisticile ultimilor ani, la nivel național, arată că apetența pentru consumul 
cultural, dar și pentru literatura de specialitate, că analfabetismul funcțional se află la cote 
alarmant de joase în România. La nivelul instituției noastre, a fost semnalat de-asemenea 
interesul scăzut atât al studenților, dar și al cadrelor didactice, pentru bazele de date 
bibliografice abonate cu un efort financiar apreciabil. Soluțiile pentru remedierea acestor 
carențe sunt la îndemână și pot fi preluate și implementate și în UVT: susținerea perseverentă 
și coerentă a unei politici de formare a culturii informației pentru folosirea resurselor 
documentare și instrumentelor digitale, organizarea unui sistem cursuri, activități non-formale 
de educare a studenților; construirea și accesibilizarea pentru comunitatea academică a 
depozitelor digitale instituționale  pentru gestionarea producției științifice și didactice proprii. 

 Organizarea unor manifestări științifice care să creeze cadrul unui un 
dialog interdisciplinar. În spiritul acestui deziderat, s-a derulat, sub coordonarea noastră, 
între 17-18 octombrie a.c., Conferința internațională CESC (www.cesc.uvt.ro), organizată în 
colaborare cu Departamentul de Științe ale Educației, la care au participat peste 90 de colegi 
din țară și străinătate (9 țări). Ceea ce consider că a reprezentat cel mai important aspect al 
manifestării a fost implicarea în organizare și participarea la panelurile conferinței, în primul 
rând a colegilor din UVT. 

 
 

În speranța îmi veți acorda sprijinul pentru obținerea unui mandat în Senatul UVT, 
vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi sper să vă pot oferi prilejul de a vă câștiga încrederea 
și de transpune în acțiune aspirațiile formulate. 

 

Timișoara, 

12.11.2019 

Cu toată considerația, 
Maria MICLE 
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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MICLE Maria 
Adresă  Timișoara, România 

Telefon  

Fax(uri)   

E-mail  
   

Naționalitate   română 
  

Data nașterii  
  

Sex F 
  

 
Locul de muncă / Domeniul 

ocupaţional 

  
Universitatea de Vest din Timișoara 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004 – prezent (titular); 1999-2004 (colaborator extern) 

Funcția sau postul ocupat lector universitar 

Activități și responsabilități 
principale 

activitate didactică (cursuri și sezinarii pentru studenți, nivel licență, master, programe postuniversitare 
și de formare continuă), activitate de cercetare, sarcini complementare (coordonare lucrări de licență, 
disertații etc., activitate în comisii de specialitate la nivel de licență şi de masterat, organizare 
manifestări științifice, elaborare / actualizare planuri de învățământ, state de funcțiune, orare, etc., 
promovarea programelor de studii);  

coordonator departamental Erasmus: 2012- prezent; 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara; Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Facultatea de Științe Politice, Filosofie şi Științe ale Comunicării. Departamentul de Filosofie și Științe 
ale Comunicării 

  

Perioada 1996 - 2004 (normă întreagă); 2004 - 2007 (1/2 normă cumulată) 

Funcţia sau postul ocupat  bibliotecar cu studii superioare, responsabil de Compartimentul Colecţii speciale – fonduri de patrimoniu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 managementul colecţiilor, catalogare, clasificarea documentelor bibliofile, cercetare, referinţe pentru 
publicul specializat, organizare de manifestări culturale şi ştiinţifice  (expoziţii, lansări de carte, sesiuni 
de comunicare etc.)  

Numele şi adresa angajatorului  Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" 
B-dul V. Pârvan, nr. 4, Timişoara 300223, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  sectorul „Referinţe, biblioteci specializate” 

  

Educaţie şi formare  

Perioada  2010 - 2012  
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Calificarea / diploma obţinută Studii post-doctorale, cu tema de cercetare: Dezvoltarea competenţelor de comunicare interculturală 
prin intermediul serviciilor instituţiilor de informare şi documentare. Studiu comparativ între biblioteci 
din spaţiul românesc şi cel european. 

Competenţe profesionale dobândite comunicare interculturală; studii culturale; comunicare şi educaţie interculturală în instituţiile info-
documentare; aplicarea metodologiei de investigare a publicului bibliotecilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; parteneri: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Genova, Italia, prin proiectul: „Reţea transnaţională 
de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei” 

Nivelul în clasificarea  
internaţională 

 studii postdoctorale 

  

Perioada 1999-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Ştiinţe umaniste. Domeniul ştiinţe umaniste – filologie, cu teza: Dialectul literar 
bănăţean (Privire specială asupra epocii moderne), conducător ştiinţific, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

istoria limbii literare, istoria cărţii,  dialectologie, paleografie chirilică, lexicologie 

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 doctorat 

  

Perioada 1999-2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire al Cursului postuniversitar academic „Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

catalogare, clasificare, managementul instituţiilor bibliotecare, tehnologia informaţiei etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Departamentul de Bibliologie şi Ştiinţa Informării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 specializare postuniversitară în biblioteconomie şi ştiinţele informării  

  

Perioada 1996-1997 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de studii aprofundate post-universitare, cu specializarea “Limba română în sincronie şi 
diacronie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

lingvistică generală şi românească, textologie, paleografie, lexicologie, etimologie, structura gramaticală 
a limbii române actuale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

masterat 

  

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbă şi literatură română / limbă şi literatură franceză; modul pedagogic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

licenţiat în filologie, specializarea română-franceză 

  

Calificări profesionale  

Perioada octombrie 2007-2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat européen de niveau de qualification en information-documentation  
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Competenţe profesionale dobândite Evaluarea competenţelor în meseriile din domeniul informare şi documentare,  pentru ţările  europene, 
conf. L’Euroréférenţialului specific, ca şi grilă comună de analiză a domeniilor de competenţă şi 
aptitudini pentru ţările europene (determinarea profilului profesional asociat fiecărei meserii sau nivel 
de responsabilitate; determinarea nivelului de calificare pentru activităţile date, determinarea 
competenţelor pentru formarea iniţială şi continuă în profesiile info-documentare etc.)  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 
Limba(i) maternă(e) 

 
româna 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba  B2 engleză B2 engleză B1 engleză B1 engleză B1 engleză 

Limba   C1 franceză C1 franceză C1 franceză C1 franceză C1 franceză 

Limba  A2 spaniolă A2 spaniolă A1 spaniolă A1 spaniolă A1 spaniolă 

Limba  A2 germană A2 germană A1 germană A1 germană A1  germană 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Stagii şi vizite de specializare şi documentare la: 
-  Volunteer team of WLIC 2019, Atena (IFLA World Library and Information Congress, 84rd, 
- Biblioteca Națională a Austriei, Viena 2017; Biblioteca Națională a Cehiei, Praga 2018. 
- Biblioteca Naţională a Franţei, Paris, 2011 
- ENSSIB [Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information et bibliothéconomie]: curs formare 

continuă: Initiation aux méthodes d'enquêtes de publics sur le terrain des bibliothèques : la production 
des données, Villeurbanne-Lyon, Franţa, 2011. 

- Bibliothèque et Archives Nationales de Montréal, Université de Montréal, Canada,  2008. 
- Biblioteca Universitară şi Cantonală din Fribourg, Elveţia, 1999. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru în Consiliul de conducere al: 
Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, UVT, 2012 (aprilie 2012 -). 
Departamentului Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale 

Comunicării, UVT, 2012 (martie 2012 - ). 
Responsabil de programele de studii: științele informării și documentării (2016-  ); publicitate (2011 -
2015); studii biblioteconomie-litere (2004-2007). 
Director al programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, 
calificare:  
- Biblioteconomie, informare și documentare, în cadrul Facultăţii de Științe Politice, Filosofie și 
Științe ale Comunicării (2014- prezent). 

- Biblioteconomie şi ştiinţa informării şi documentării în cadrul Facultăţii Litere, Istorie şi 
Teologie, al UVT, 2004-2008. 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini editor de publicații științifice; experienţă în activităţi editoriale (concepere, editare de: cărţi, pliante, afişe, 
broşuri); membru al comitetelor de redacție a 3 reviste naționale 

organizator de conferințe internaționale, workshop-uri și mese rotunde;  
membru în organizații profesionale din domeniu 

  

Informaţii suplimentare  
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Membru al asociaţii profesionale

 

ABR [Asociaţia Bibliotecarilor din România] (din 1999 - prezent),  

ABDR [Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din România] (din 2007-2008),  

ABBPR [Asociaţia Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România] (din 2010 - prezent). 

ISCP [Institutul de Cercetări Social-Politice – Centrul de Cercetare în Istoriografie Filosofică şi Filosofia 
Imaginarului] (2010- ). 

Asociaţia non-guvernamentală ArheoVest (2013-). 
 

Membru în consiliile ştiinţifice ale
publicaţiilor

Editor la: „Revista Bibliotecii Academiei Române”, ISSN online: 2501-9457, ISSN-L: 2501-9457. Accesibil 
la: http://revista.biblacad.ro/ (din 2016 -  ). 

Membru în colegiul editorial al revistelor: 
- RRBSI. Revistei Române de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării = Romanien Journal of Library 

and Information Science. ISSN 1841 - 1940 (indexată EBSCO, ERICH+, CEEOL). Accesibil la: 
http://www.rrbsi.ro/index.php/rrbsi 

- Biblioteca : revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, anul 63, serie nouă anul 22 (2011), ISSN 1220-
3386 (din iulie 2011 - prezent). ISSN 1220- 3386  (indexată EBSCO si Proquest). 

- Informare şi Documentare, nr. 7-8 (2014-2015). ISSN 2065-1058). Indexat Ebsco, 
ProQuest, KVK  

- Revista Bibliotecii Academiei Române, ISSN online: 2501-9457, ISSN-L: 2501-9457. Accesibil la: 
http://revista.biblacad.ro/ (din 2016 -  ). 

- AUT. Analele Universităţii de Vest. Seria filosofie şi ştiinţe ale comunicării, ISSN 1844-1351 (din 
2012- prezent). 

- ISSA. International Journal of apllied social sciences = revista internaţională de ştiinţe sociale 
aplicate”, vol. 1, nr. 1, (2012), ISSN 2285-2263. 

 

Inițierea, coordonarea și 
organizarea unor evenimente 

ştiinţifice şi culturale 

Coordonarea Conferinţelor internaţionale și naționale: 
- International Conference on Communication and Education in Knowledge Society, edițiile 1, 2, 4,

(2013, 2015, 2019), Timisoara. Organised by Faculty of Sociology and Psychology, Department
of Educational Sciences and Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication,
Department of Philosophy and Communication. www.uvt.cesc.ro) 

- IFLA MCULTP 2018 Mid-Year Meeting, The International Conference Multicultural
Information Services: Supporting Identity and Diversity, Timișoara, March 1st – 2nd,
2018. Organised by IFLA- MCULTP Section 32. Library Services for Multicultural
Populations, Faculty of Sociology and Psychology, Department of Educational Sciences
and Faculty of Political Sciences, Philosophy and Communication, BCUT.
https://mcultp2018midyear.wordpress.com/about/  

- IFLA LAC WLIC 2017 Satellite Meeting of IFLA World Library and Information Congress, 83rd

IFLA General Conference and Assembly, Latin America and Caribbean Section: Libraries & the
2030 UN Agenda, Prospective Information & the Forthcoming Society, Timișoara, 15th -16th

August, 2017, Timişoara. Organised by IFLA-LAC & Faculty of Sociology and Psychology,
Department of Educational Sciences and Faculty of Political Sciences, Philosophy and
Communication, http://www.ifla.org/node/11080 

- Conferința Națională „Biblioteca școlară, spațiu ideal de informare și comunicare”, 
Buziaș, edițiile, 2010-2019, organizate de UVT prin PFC, ISJTm prin CCD Tm și 
Liceul Teoretic Buziaș.  

- ateliere profesionale, mese rotunde, seminarii,  expoziţii, lansări de carte, vizite ghidate pentru 
grupuri externe UVT, BCUT, organizator al unor stagii de practică, excursii documentare pentru 
studenţi în ţară și străinătate, în instituţii universitare, biblioteci, centre de documentare, 
obiective culturale; activităţi de promovare a facultăţii în mediul preuniversitar, cursuri de vară 
pentru elevi. 
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Titularul cursurilor Cursuri pentru studenți, nivel licență, master, post-universitar: 
Scriere academică; Metode de cercetare în științele comunicării, Media planning, Gestiunea crizelor, 
Cercetare-proiectare pentru elaborarea lucrării de licență, Cultura informației, Catalogarea şi indexarea 
documentelor, Tipologia documentelor; Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor; Colecţii speciale; Regăsirea 
documentelor în centrele de documentare; Organizarea şi funcţionarea centrelor de informare şi 
documentare şcolare; Tehnici de prezervare a documentelor, Introducere în arhivistică,  
Activitate de seminar la masteratele din domeniul comunicării, din cadrul departamentului: Formate de 
limbaj specializat, Metode şi tehnici de cercetare ştiinţifică;  

Cursuri de formare continuă pentru bibliotecari și profesori, organizate prin casele corpurilor didactice 
ale județelor: Caraș-Severin, Arad, Timiș: 

- Scrierea academică în context digital, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, 4-5 mai 2018. 
- Curs de formare continuă  Cultura informației: lectură funcțională în tradițional /on-line, Casa

Corpului Didactic Caraş-Severin, 19 iunie (seria 1) / 29 septembrie (seria 2) 2017. 
- Workshop pentru profesorii din mediul preuniversitar (participare directă, exclusiv): Cultura

informației: tehnici de regăsire și utilizare a informației științifice, în cadrul Seminarului „Didactica
Internațional”, ediția a 25-a, 2016, cu tema: „Creativitate, spirit întreprinzător și antreprenorial într-
o comunitate inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, Teregova 1.05.2016. Organizatori ISJ,
CCD Caraș-Severin, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova. 

- Curs de formare continuă  Indexarea resurselor informaționale:descrierea conținutului, Casa
Corpului Didactic Caraş-Severin, 5-6 mai, 2016. 

- Cultura informației – metode și tehnici, cu aplicație specifică pentru biblioteca școlară și CDI,
Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad (14-22 martie 2014). 

- Managementul colecțiilor: metode și tehnici contemporane, Casa Corpului Didactic Caraș-
Severin, din Reșița (4-5 aprilie 2014). 

- Promovarea bibliotecii şi a lecturii, Casa Corpului Didactic Timiş (19-26 aprilie 2013). 
- Noțiuni de cultură a informațională și biblioteconomie generală, Casa Corpului Didactic Caraş-

Severin anul școlar 2012/2013. 
- Noi tendințe în bibliotecile școlare: informatizare, proiecte educaționale, parteneriate, activități

culturale, Didactic Caraş-Severin, anul școlar 2010/2011. 
 
Cursuri școală de vară pentru elevi: 
- prelegeri cuprinzând elemente de cultură a informației, în cadrul proiectului West Summer University,
edițiile 2014-2016, organizat de UVT și OSUT.  
 

Proiecte naţionale - Proiect: Dezvoltare și producție program informatic pentru managementul bibliotecilor.Nr. de
identificare a contractului: POS CCE 444/15.03.2013. Program: POS CCE-Axa 2-Competitivitate prin
cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare. Domeniul major de intervenție 2.3 – Accesul
întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare. Funcţia în cadrul Proiectului: consultant.
Contribuție: furnizare know-haw privind formatarea bazelor de date cu un conținut personalizat pentru a
îndeplini cerințele standardului MARC, pentru transferul informațiilor între bazele de date ale
bibliotecilor; analiză privind managementul proceselor în bibliotecile publice și private; transfer de
cunoştinţe şi instrumente de politici; asistenţă pentru dezvoltare ş.a. finanţate de o entitate regională.  

- Proiectul: „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul:
Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse
(CommScie)” (bursă cu durata de 1 an). Numărul de identificare al contractului:
POSDRU/89/1.5/S/63663 

- Proiectul de internship pentru studenţii de la Facultăţile de Biblioteconomie şi Ştiinţa informării, susţinut
de Program Naţional „Biblionet”. IREX – România, de dotare tehnologică a bibliotecilor publice (finanţat
de Fundaţia Bill şi Melinda Gates) (www.biblionet.ro), în parteneriat cu Universitatea de Vest din
Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea
biblioteconomie şi ştiinţele informării. Una dintre direcţiile urmărite de acest proiect de practică a
studenţilor a fost întărirea relaţiilor dintre instituţiile-cheie din domeniu, cum sunt facultăţile de
specialitate şi bibliotecile publice, ca viitori angajatori ai absolvenţilor facultăţilor de biblioteconomie şi
ştiinţele informării. Funcţia în cadrul Proiectului: asistent manager. (1 iulie – 28 septembrie 2011; 1
iulie-30 septembrie 2012). 

- Participare ca reprezentant pentru specializarea biblioteconomie şi ştiinţa informării, a UVT, la
întâlnirea Consorţiului de validare a calificărilor din domeniile de studii universitare de licenţă ŞTIINŢE
ALE COMUNICĂRII în cadrul DOCIS. PROIECT POSDRU nr.2/1.2./S/2 “Dezvoltarea Unui Sistem
Operaţional Al Calificărilor Din Învăţământul Superior Din România” (12 mai 2011). 

- Participant la Proiectul CEEX: Sistem Naţional De Management Al Resurselor Digitale În Ştiinţă Şi
Tehnologie Bazat Pe Structuri Grid (SINRED), 2005-2006. 
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Distincţii 
 

- Asociația Bibliotecarilor din România: Premiul de excelență [Bibliotecile: patrimoniu cultural și digital al
viitorului. Sibiu 14 septembrie 2018]& EBSCO CE Europe 

  

Anexe 
 

 
Publicaţii 

 

Sunt anexate documentele justificative: 
 
Documentele anexate CV-ului: 
Lista publicațiilor – Anexa … 
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