
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

Numele şi prenumele: RADU-POP ANA-MARIA 

Data şi locul naşterii:  

Adresă:  

Adresă de e-mail:  

Stare civilă 

 

 
STUDII: 

2003-2009: doctorat în domeniul Filologie la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a 

Universităţii de Vest din Timişoara; titlul lucrării: Elementul italian în dialectul istroromân, 

conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Vasile Frăţilă. Distincţie: Magna cum Laude. 

2002-2004: Masterat cu specializarea Limba română în sincronie şi diacronie, Facultatea de 

Litere, Filozofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara. 

1998-2002: Facultatea de Litere, Filozofie şi Istorie a Universităţii de Vest din Timişoara, 

specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză. 

1993-1997: Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia, secţia matematică-fizică. 

 
PARCURS ACADEMIC: 

octombrie 2012 – prezent: lector în cadrul Departamentului de studii româneşti, Colectivul de 

limba română. 

februarie 2008 – octombrie 2012: asistent în cadrul Departamentului de studii româneşti, 

Colectivul de limba română. 

noiembrie 2004 – octombrie 2007: doctorandă, forma cu frecvenţă, în cadrul Facultăţii de 

Litere, Istorie şi Teologie. 

 

 
ACTIVITATE DIDACTICĂ: 

Cursuri și seminare predate: Limba română. Ortografie, ortoepie şi punctuaţie; Limba 

română. Cultivarea limbii; Noţiuni de dialectologie; Limba română contemporană. Lexicologie; 

Lingvistică spaţială; Onomastică (antroponimie şi toponimie); Limba română ca limbă străină; 

Direcții de abordare a limbii române ca limbă străină; Limbă, cultură și civilizație românească 

pentru străini. Aspecte practice. 

2012, 2018, 2019 – ateliere de limbă română contemporană susținute în cadrul proiectului 

West Summer University, Universitatea de Vest din Timișoara. 

2010 – prezent: susținerea unor seminare și ateliere de limba română în cadrul Cursurilor de 

vară de limbă, cultură şi civilizaţie românească organizate de Facultatea de Litere a Universităţii de 

Vest din Timişoara. 



ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: 

 
1. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi în volume colective: 

 
⸰ Theodor Capidan (1879-1953), în „Analele Universităţii de Vest din Timişoara”. Seria 

ştiinţe filologice, XLI (2003), p. 221-230. 

⸰ Aspecte etnolingvistice în studiile lui Theodor Capidan, în „Analele Universităţii de Vest 

din Timişoara”. Seria ştiinţe filologice, XLII-XLIII (2004-2005), p. 287-304. 

⸰ Observaţii privind dubletele etimologice în dialectul istroromân, în ***, Studia in honorem 

magistri Vasile Frăţilă, volum coordonat de Maria Micle şi Vasile Laţiu, Timişoara, Editura 

Universităţii de Vest, 2005, p. 441-450. 

⸰ Elemente de origine germană în dialectul istroromân, în „Analele Universităţii de Vest din 

Timişoara”. Seria ştiinţe filologice, XLIV (2006), p. 201-230. 

⸰ Consideraţii privind definirea unor termeni juridici în dicţionarele generale, în ***, Studia 

in honorem magistri Alexandru Metea, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, p. 259-267 (în 

colaborare cu Diana Maciu). 

⸰ Termeni istroromâni de origine italiană referitori la bucătărie, alimente, mâncăruri şi 

băuturi, în volumul Istroromânii: repere cultural-istorice, Sibiu, Editura Muzeului Astra, 2008, p. 85-

102. 

⸰ Termeni istroromâni de origine italiană referitori la nume de plante cultivate, în Lucrările 

celui de-al XIII-lea Simpozion internaţional de dialectologie, (Baia-Mare, 19-21 septembrie 2008), 

vol. I, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2009, p. 285-300. 

⸰ Elemente moştenite sau împrumuturi italiene în lexicul istroromânei?, în Per Teresa. 

Obiettivo Romania, Studi e Ricerche in ricordo di Teresa Ferro, II, a cura di Gianpaolo Borghello, 

Daniela Lombardi, Daniele Pantaleoni, Universit degli Studi di Udine, Forum, 2009, p. 265-276 (în 

colaborare cu lect. dr. Gabriel Bărdăşan). 

⸰ Aspecte privind influenţa italiană asupra dialectului istroromân, în „Transilvania”, 

Sibiu, 2009, nr. 4, p. 51-55. 

⸰ Moţiunea ocazională la substantivele animate. Câteva aspecte, în „Analele Universităţii de 

Vest din Timişoara”. Seria ştiinţe filologice, XLVIII (2010), p. 188-195 (în colaborare cu lect. dr. 

Monica Huţanu). 

⸰ Osservazioni sulla diffusione degli elementi di origine italiana nel lessico delle parlate 

istroromene meridionali e settentrionali, în „Bollettino dell’Atlante Linguistico italiano”, III Serie – 

Dispensa N. 34, [2010], Torino, 2011, p. 79-99. 

⸰ Elemente italiene în lexicul istroromânei: caracteristici şi dificultăţi, în Filologie şi 

bibliologie: studii, volum coordonat de G. Chivu, A. Gafton, A. Chirilă, Timişoara, Ed. Universităţii 

de Vest, 2011, p. 327-341. 

⸰ Termeni istroromâni de origine italiană: împrumuturi directe sau prin filieră croată?, în 

Omagiu doamnei Maria Marin la aniversare, volum coordonat de Daniela Răuţu, Adrian Rezeanu, 

Dana-Mihaela Zamfir, Bucureşti,  Editura  Academiei  Române,  2013,  ISBN:  978-973-27-2379-1,  

p. 400-404. 

⸰ Aspecte de geografie lingvistică; graiul locuitorilor, în ***, Atlasul etnografic al judeţului 

Timiş, coordonator Ioan Viorel Boldureanu, vol. I, Timişoara, Editura Eurostampa, 2013, p. 21-24, 

ISBN general 978 - 606 -569 - 702 - 7, ISBN vol. I 978-606-569-703 -4 (în colaborare cu prof. univ. 

dr. Sergiu Drincu). 



⸰ Subdialectul bănăţean: context lingvistic general, în ***, Atlasul etnografic al judeţului 

Timiş, coordonator Ioan Viorel Boldureanu, vol. II, Zona Deta, Timişoara, Editura Eurostampa, 2014, 

p. 125-129 (în colaborare cu prof. univ. dr. Sergiu Drincu). 

⸰ Clasificare morfologică şi semantică a termenilor de origine italiană din dialectul 

istroromân, în Romanistika i Balkanistika, Skopije, 2014, p. 593-610. 

⸰ Istro-romanian words of italian origin denoting professions, military ranks, public office 

positions and noble titles în Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives. 

Section Language and Discourse (Editor: Iulian Boldea), Târgu-Mureş, Arhipelag XXI Press, 2014,  

p. 727-739. 

⸰ Rumerii din Istrie în studiile unui cărturar ciparian, în „Analele Universităţii din 

Timişoara”. Seria Ştiinţe filologice, LIII (2015), p. 263-266. 

⸰ Numele topice în zona etnografică Făget, în ***, Atlasul etnografic al judeţului Timiş, 

coordonator Ioan Viorel Boldureanu, vol. III, Zona Făget, Timişoara, Editura Eurostampa, 2015, 

p. 135-148 (în colaborare cu prof. univ. dr. Sergiu Drincu). 

⸰ Istro-romanian words of italian origin regarding clothing and footwear items, în Debates on 

Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue, (Editor: Iulian Boldea), 

Tîrgu-Mureş, Arhipelag XXI Press, 2015, p. 689-698. 

⸰ Observations regarding Istroromanian etymology. About the Istroromanian Dialect 

Dictionary by P. Neiescu, în Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of 

Intercultural Dialogue. Section Language and Discourse, ed.: Iulian Boldea, Tîrgu-Mureş, Arhipelag 

XXI, 2016 ISBN 978-606-8624-03-7, (C) Arhipelag XXI Press, 2016, p. 384-394. 

⸰ Note de etimologie istroromână. Pe marginea Dicţionarului dialectului istroromân de 

P. Neiescu (II), în AUT, LIV (2016), p. 27-36. 

⸰ Zona dialectală Vârșeț. Graiul locuitorilor, în ***, Atlasul etnografic al Banatului istoric, 

coordonator Ioan Viorel Boldureanu, vol. I (V), Zona Vârșeț [DKMT], Timişoara, Editura 

Eurostampa, 2016, p. 157-159. 

⸰ Note de etimologie istroromână. Pe marginea Dicţionarului dialectului istroromân de P. 

Neiescu (III), în „Studii de știință și cultură”, Arad, „Vasile Goldiș” University Press, XIII, nr. 2, iunie 

2017, p. 45-51. 

⸰ Fixarea modului conjunctiv: tipar gramatical vs model comunicativ-funcțional, în 

Qvaestiones romanicae VI, „Jozsef Attila” Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged, 2018, vol. 1, 

p. 179-186 (în colaborare cu lect. dr. Emina Căpălnășan). 

⸰ Caracteristici ale predării limbii române studenților din comunitățile românești din 

Republica Serbia: prefigurarea unui manual, în Qvaestiones romanicae VI, „Jozsef Attila” 

Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged, 2018, vol. 1, p. 248-254 (în colaborare cu asist. dr. Eliana 

Popeți). 

⸰ Peisajul lingvistic urban și dezvoltarea competenței comunicative în limba română ca limba 

a doua, în Actele conferinței internaționale Discurs polifonic în româna ca limbă străină (RLS), 

editori: Elena Platon, Lavinia-Iunia Vasiu, Antonela Arieșan, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 

2018 (în colaborare cu lect. dr. Monica Huțanu), p. 112-119. 

⸰ Pentru un nou manual de limba română ca limbă străină, în Limba română ca limbă 

străină. Metodologie și aplicabilitate culturală, editori: Emilia Ivancu și Paul Nanu, University of 

Turku, Finlanda, 2018, p. 25-34. 

⸰ Importanța culturilor educaționale în stabilirea strategiilor de predare-învățare a limbii 

române ca limbă străină, în „Studii de știință și cultură”, Arad, „Vasile Goldiș” University Press, vol. 

XIV, nr. 4, decembrie 2018, p. 203-208. 



⸰ [Recenzie la] Nicolae Saramandu, Studii aromâne şi meglenoromâne, Constanţa, Editura Ex 

Ponto, 2003, 258 p. + 2 h., în „Analele Universităţii de Vest din Timişoara”. Seria ştiinţe filologice, 

XLI, 2003, p. 271-275; 

⸰ [Recenzie la] Vasile Frăţilă (coord.), Gabriel Bărdăşan, Dialectul istroromân. Straturi 

etimologice, partea I, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2010, 418 p., în „Fonetică şi 

dialectologie”, XXXII (2013), p. 219-222. 

⸰ [Recenzie la] In magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră universitară, Târgu-

Mureş, Editura Ardealul, 2012, 412 p., în „Philologica Banatica”, 1, Timişoara 2013, p. 90-93. 

⸰ [Recenzie la] Vasile Frăţilă, Dialectologie românească (sud- şi nord-dunăreană), Cluj-

Napoca, Editura Argonaut, 2014, 444 p., în „Analele Universităţii din Timişoara”. Seria ştiinţe 

filologice, LIII (2015), p. 267-269. 

⸰ [Recenzie la] Gabriel Bărdășan, Elementul latin moștenit în lexicul dialectului istroromân, 

Timișoara, Editura Universității de Vest, 2016, 614 p., în „Analele Universităţii de Vest din 

Timişoara”. Seria ştiinţe filologice, LVI, 2018, p. 237-238. 

 

 
2. Lucrări ştiinţifice comunicate: 

⸰ 15-16 iulie 2003, al X-lea Simpozion Naţional de Dialectologie, organizat de Universitatea 

„1 Decembrie” din Alba Iulia: Theodor Capidan – aspecte ale bilingvismului românilor sud-dunăreni. 

⸰ 21-22 octombrie 2006, Sesiunea de comunicări „50 de ani de filologie la Timişoara”, 

organizată de Catedra de limba română din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, 

Universitatea de Vest, Timişoara: Consideraţii privind definirea unor termeni juridici în dicţionarele 

generale (în colaborare cu prof. Diana Maciu). 

⸰ 24-25 mai 2007, Zilele Academice Timişene, ediţia a X-a: Elemente de origine germană în 

dialectul istroromân. 

⸰ 5-6 septembrie 2008, Simpozion internaţional dedicat comunităţii istroromânilor din 

Croaţia, organizat de Muzeul Astra, Sibiu: Termeni istroromâni de origine italiană referitori la 

bucătărie, alimente, mâncăruri şi băuturi. 

⸰ 14-15 noiembrie 2008, Colocviul de limba română „G. I. Tohăneanu”, organizat de Catedra 

de limba română din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara: 

Din nou despre dubletele etimologice din dialectul istroromân. 

⸰ 14-15 noiembrie 2008, Colocviul de limba română „G. I. Tohăneanu”, organizat de Catedra 

de limba română din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara: 

Elemente moştenite sau împrumuturi italiene în lexicul istroromânei? (în colaborare cu lector drd. 

Gabriel Bărdăşan). 

⸰ 29 mai 2009, Zilele Academice Timişene: Moţiunea ocazională la substantivele animate. 

Câteva aspecte (în colaborare cu lect. dr. Monica Huţanu). 

⸰ 16-17 septembrie 2010, Al XIV-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, Cluj-Napoca: 

Repartiţia elementelor de origine italiană în lexicul graiurilor istroromâne de sud şi de nord. 

⸰ 15-16 iunie 2012, Colocviul internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană, 

Timişoara: Observaţii privind termenii de origine italiană din istroromână pe baza atlaselor 

lingvistice. 

⸰ 20-40 mai 2014, The International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and 

National Identity, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş: Istro-romanian Words of italian origin 

denoting professions, military ranks, public office positions and noble titles. 



⸰ 28-29 mai 2015, The International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and 

National Identity, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş: Istro-Romanian words of italian origin 

regarding clothing and footwear items. 

⸰ 2-3 octombrie 2015, Colocviul internaţional Comunicare şi cultură în Romània 

europeană, ediţia a IV-a, Timişoara: Limbi periclitate și sisteme de scriere: istroromâna, 

meglenoromâna și aromâna (în colaborare cu lect. dr. Monica Huţanu). 

⸰ 19 mai 2016, Simpozionul internaţional Banat-Transilvania. Istorie şi multiculturalitate, 

ediţia a II-a, Alba Iulia: Arealul lingvistic transilvănean şi bănăţean în studiile profesorului Vasile 

Frăţilă (în colaborare cu lect. dr. Gabriel Bărdăşan). 

⸰ 19 mai 2016, Simpozionul internaţional Banat-Transilvania. Istorie şi multiculturalitate, 

ediţia a II-a, Alba Iulia: Caracter conservator şi deschidere multiculturală în lexicul subdialectului 

bănăţean (pe marginea Atlasului etnografic al judeţului Timiş, coord. Ioan Viorel Boldureanu). 

⸰ 19 mai 2016, International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National 

Identity, Târgu-Mureş: Observations regarding Istroromanian etymology. About the Istroromanian 

Dialect Dictionary by P. Neiescu. 

⸰ 9 iunie 2017, Masa rotundă LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ, organizată de 

Universitatea din Alba Iulia, în parteneriat cu Universitatea Turku (Finlanda) și Universitatea Adam 

Mickiewicz din Poznań (Polonia): Aspecte privind predarea românei ca limbă străină studenților 

Erasmus și cursanților din centrele de limbi străine. 

⸰ 18-19 mai 2017, Globalisation, intercultural dialogue and national Identity, 4th edition, 

GIDNI 4, Târgu-Mureș: Despre dispariția unor oiconime timișene de origine antroponimică. 

⸰ 23-24 mai 2017, Conferința Convergențe europene în lingvistica și literatura română, 

organizată la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta: Reetimologizarea grafică – snobism 

lingvistic sau altceva? (în colaborare cu lect. dr. Monica Huțanu). 

⸰ 16-17 iunie 2017, Colocviul Internațional Comunicare și Cultură în Romània Europeană 

(CICCRE), ediția a VI-a Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic, Timișoara: Predarea 

modului conjunctiv: tipar grammatical vs model comunicativ-funcțional (în colaborare cu asist. dr. 

Emina Căpălnășan). 

⸰ 16-17 iunie 2017, Colocviul Internațional Comunicare și Cultură în Romània Europeană 

(CICCRE), ediția a VI-a Canon cultural. Canon literar. Canon lingvistic, Timișoara: Predarea limbii 

române studenților din comunitățile românești din Republica Serbia: caracteristici și dificultăți (în 

colaborare cu asist. dr. Eliana Popeți). 

⸰ 6-8 octombrie 2017, International Conference „Interculturalism in Education”, University 

of Novi Sad, Serbia: „Live the city life!”: peisajul lingvistic al orașului Timișoara. 

20-21 octombrie 2017, Conferința internațională Discurs polifonic în Româna ca limbă 

străină (RLS), Cluj Napoca: „Prietenii știu de ce”: peisajul lingvistic urban și dezvoltarea 

competenței comunicative în limba română (în colaborare cu lect. dr. Monica Huțanu). 

⸰ 24-25 noiembrie 2017, Colocviul Internaţional Variație în română și în limbile romanice, 

București: Jocul de cuvinte: (de)construirea limbajului în predarea RLS (în colaborare cu lect. dr. 

Gabriel Bărdășan și asist. dr. Irina Dincă). 

⸰ 15-16 iunie 2018, Colocviul Internațional Comunicare și Cultură în Romània Europeană 

(CICCRE), ediția a VII-a, Timișoara: Importanța culturilor educaționale în stabilirea strategiilor de 

predare / învățare a RLS. 

⸰ 20-22 septembrie 2018, Conferința națională Proiectul identitar românesc. 1848-1947, 

Sibiu: Conștiința apartenenței lingvistice a românilor sud-dunăreni. Studiu de caz: istroromânii (în 

colaborare cu lect. dr. Gabriel Bărdășan). 



⸰ 11-12 mai, The 5th Forum on Innovative Foreign Language Education in China – Recent 

Development of POA, Beijing: The Development of Communicative Competence in Romanian 

as a Second Language: using the Principles and Strategies of the Production-Oriented 

Approach. 

 
3. Profesor invitat: 

⸰ 2016 – prezent: profesor invitat în cadrul Facultății de Filologie a Universității din Belgrad. 

⸰ 23-24 iunie 2016: instructor de limba română în cadrul trainingului de formare Limba română 

ca limbă străină, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău. 

 
4. Cărţi publicate: 

⸰ Theodor Capidan. Studiu monografic, Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de ştiinţă, 2012, 167 p., 

(ISBN 978-606-17-0193-3). 

 
5. Volume coordonate: 

⸰ In magistri honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani de carieră universitară, Târgu-Mureş, Ed. 

Ardealul, 2012, 412 p. 

 
6. Lucrări ştiinţifice în curs de publicare: 

⸰ 2 R: România, româneşte. Manual de limba română ca limbă secundă pentru începători 

⸰ Dialectul istroromân. Straturi etimologice (în curs de publicare). Lucrare realizată în 

colaborare cu prof. univ. dr. Vasile Frăţilă (coordonator), prof. univ. dr. Richard Sârbu, lector dr. 

Gabriel Bărdăşan, prof. dr. Lucian Miclăuş (lucrare lexicografică însumând aproximativ 600 de pagini). 

 
7. Membră în comitete de redacţie ale unor publicaţii ştiinţifice: 

2003 – prezent: secretar ştiinţific de redacţie al revistei „Analele Universităţii de Vest din 

Timişoara”. Seria ştiinţe filologice. 

 
8. Membră în societăţi ştiinţifice: membră a Societăţii Române de Dialectologie. 

 
9. Granturi: 

⸰ 2006-2008: membră în grantul CNCSIS nr. 495, cu titlul Dialectul istroromân. Straturi 

etimologice, director de grant prof. univ. dr. Vasile Frăţilă. 

⸰ 2010-2012: membră ca expert (supervizor) în echipa proiectului „Practica ta pentru educaţia 

viitorului”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 pe 

axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1., numărul de identificare al contractului POSDRU 

60/2.1/S/33675, DPPD, Universitatea de Vest din Timişoara. 

⸰ 2013-2018: membră în proiectul Atlasul etnografic al judeţului Timiş (2013-2017), realizat 

sub egida Consiliului Judeţean Timiş, responsabil de proiect prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu. 

⸰ octombrie 2017-decembrie 2017: membră în cadrul proiectului Sistem integrat de 

perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice universitare în Universitatea de 

Vest din Timișoara, CNFIS-FDI-2017-0518. 

⸰ iunie 2018-decembrie 2018: membră în cadrul proiectului UVT teaching brand – un model 

de instruire pentru stimularea învățării de profunzime a studenților. 

⸰ iulie 2018-august 2018: membră ca expert învățământ în echipa proiectului West Summer 

University, acord de grant nr. 18/SGU/PV/I/12.07.2017. 



⸰ februarie 2019-septembrie 2020: membră ca expert formare personal didactic/formator în 

echipa proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale 

inovative, POCU/320/6/21/121030. 

⸰ iulie 2019-august 2019: membră ca expert învățământ în echipa proiectului West Summer 

University, acord de grant nr. 18/SGU/PV/I/12.07.2017. 

⸰ iulie 2019-decembrie 2019: membră ca expert formator didactică univesitară în echipa 

proiectului UVT teaching & learning brand – implementarea sistemului integrat de asigurare 

a calității procesului de învățământ din UVT. 

 
10. Distincții: 

2017: Distincția „Profesor Bologna”, acordată de Asociația Națională a  Organizațiilor 

studențești din România (ANOSR) în cadrul „Galei Profesorului Bologna”, București,  19.05.2017, 

ediție desfășurată sub înaltul patronaj al Președintelui României. 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Franceză C2 
 

C2 
 

C1 
 

C1 
 

C1 

Engleză B2  B2  B2  B1  B1 

Italiană B2  B2  B2  B1  B1 

 Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 

 

 

Timișoara, Ana-Maria Radu-Pop 

11.XI.2019 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

SCRISOARE DE MOTIVARE A CANDIDATURII 

pentru mandatul de 

membru în Consiliul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

 

 
 

Subsemnata, Radu-Pop Ana-Maria, lect. dr. în cadrul Departamentului de studii românești, 

prin prezenta îmi depun candidatura la funcția de membru în Consiliul Facultății de Litere, Istorie 

și Teologie, pentru mandatul 2020-2024, aducând drept argumente în acest sens aspectele 

cuprinse în rândurile ce urmează. 

Fire dinamică, deschisă și responsabilă, m-am implicat încă de la angajarea în cadrul 

Colectivului de limba română atât în activități de cercetare științifică (conferințe naționale și 

internaționale, granturi, activități editoriale etc.), de formare profesională (participare ca 

beneficiar, instructor sau formator la workshopuri și traininguri de formare), cât și în activități de 

natură administrativă (acreditarea unor programe de studiu, promovarea facultății, diverse 

activități-liant între mediul universitar și cel preuniversitar etc.), toate acestea oferindu-mi o 

perspectivă complexă asupra a ceea ce înseamnă și presupune activitatea care se desfășoară în 

cadrul facultății noastre. Totodată, o constantă a preocupărilor mele de cadru didactic al Facultății 

de Litere, Istorie și Teologie o constituie relația cu studenții, astfel că prin activitățile 

extracurriculare propuse, precum și prin cele de tutoriat am urmărit și urmăresc în continuare 

stabilirea unui raport de încredere și sprijin reciproc între profesori și studenți, precum și 

responsabilizarea și implicarea acestora din urmă în propriul traseu academic. 

Rezultatele obținute, precum și evaluările efectuate de către studenți și de către cei cu care 

am colaborat de-a lungul timpului indică faptul că sunt un om de echipă, de dialog, cu abilități 

organizatorice și administrative. 

În eventualitatea obținerii unui mandat de membru în Consiliul Facultății de Litere, Istorie 

și Teologie, prezint, în cele ce urmează, câteva propuneri care pot îmbunătăți anumite paliere ale 

activității desfășurate în facultatea noastră: 

- transformarea activității de tutoriat într-un curs de mentorat, inclus în planul de 

învățământ, care să le ofere studenților ajutorul necesar pentru a face față cu succes exigențelor și 

provocărilor mediului universitar 

- valorificarea într-un cadru instituțional a experiențelor naționale și internaționale de 

predare ale profesorilor Facultății de Litere, Istorie și Teologie în vederea creșterii performanței 

didactice din cadrul facultății noastre 

- organizarea unor ateliere neconvenționale despre norme și aspecte controversate ale 

limbii române actuale, care să se adreseze tuturor membrilor comunității academice a UVT, 

indiferent de facultatea de la care aceștia provin 

- găsirea unor formule de colaborare care să ducă la consolidarea relațiilor între cadrele 

didactice universitare și cele din mediul preuniversitar 



- identificarea unor activități prin care promovarea Facultății de Litere, Istorie și Teologie 

să vină în întâmpinarea intereselor și nevoilor reale ale elevilor de liceu. 

Alături de propunerea unor activități care să îmbunătățească activitatea desfășurată în 

cadrul facultății, înțeleg calitatea de membru în consiliul facultății drept o bună oportunitate de: 

- realizare a unei bune comunicări instituționale, în deplin acord cu etica și valorile 

universitare, între colegii de colectiv și conducere, atât în sensul (re)prezentării punctelor de 

vedere și a intereselor colegilor mei în fața conducerii facultății, cât și în sensul informării cu 

acuratețe și regularitate a cadrelor didactice din Colectivul de limba română cu privire la deciziile 

luate de către structurile de conducere 

- susținere a deciziilor conducerii în urma unei analize riguroase și obiective 

- colaborare cu colegii consilieri pentru bunul mers al activităților 

- respectare a principiului transparenței decizionale 

- folosire a cunoștințelor, abilităților și competențelor proprii în vederea creșterii calității și 

eficienței activității didactice și dministrative. 

În contextul celor amintite, consider că pot îndeplini cu bună-credință, seriozitate și 

profesionalism responsabilitățile presupuse de calitatea de membru în Consiliul Facultății de 

Litere, Istorie și Teologie. 

 

 

 
Timișoara, Radu-Pop Ana-Maria 
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DECLARAȚIE 

 

 

 
Subsemnata, Radu-Pop Ana-Maria, lector dr. la Facultatea de Litere, Istorie și 

Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, declar pe propria răspundere că nu 

am fost lucrătoare sau colaboratoare a Securității. 
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