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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  BODIŞTEAN FLORICA 
Adresa Arad, str. Clujului, nr. 199 a / Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Arad, str.    

Elena Drăgoi nr. 2, 310330      
Telefon  004 0726 107657, 004 0257 2193369336   

Fax  004 0257 219336  
E-mail  bodisteanf@yahoo.com 

Cetăţenia  română 

Data şi locul naşterii  30. 08. 1968, Chişineu-Criş 

    

Locul de muncă actual / Aria 
ocupaţională 

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Departamentul de limbi moderne şi 
ştiinţe socio-umane, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 

(http://www.uav.ro/ro/facultati/stiinte-umaniste-si-sociale) 
Vechimea la locul de muncă 

actual 

Experienţa profesională 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 
 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 februarie 2003 – prezent 
  
 
 septembrie 2013 - prezent 
 Prof. univ. dr. (cf. Deciziei nr. 364/7.10,2013 a Rectorului Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad), titular al disciplinelor: Teoria literaturii, Literatură universală şi comparată,
Literatura română şi literatura pentru copii (licenţă: Română – Engleză, Pedagogia 
învăţământului preşcolar şi primar), Imagini ale feminităţii în eposul eroic, Introducere în 
teoria modernă a naraţiunii (master, „Limbă şi literatură. Tendinţe actuale”), Direcţii şi 
curente în critica literară (Şcoala doctorală) 
 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad  
 
 Activitate didactică, de formare continuă, de conducere 
 
 august 2006 – septembrie 2013 
 Conf. doctor (cf. Deciziei nr. 1013/22.09.2006 a Rectorului Universităţii „Aurel Vlaicu” 
din Arad), titular al cursurilor de Teoria literaturii, Literatură universală şi comparată, 
Stilistică şi Literatura română şi literatura pentru copii (licenţă), Imagini ale feminităţii 
în eposul eroic, Introducere în teoria modernă a naraţiunii (master, „Limbă şi literatură. 
Tendinţe actuale”) 
 
 Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad 
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 Activitate didactică. conducere de lucrări de licenţă şi disertaţii de masterat, 
organizare de activităţi ştiinţifice studenţeşti, membru în comisiile de licenţă şi 
masterat, în comisiile şcolii doctorale şi în comisiile de concurs pentru ocuparea 
posturilor didactice din învăţământul universitar 
 Activitate de formare continuă: elaborare de programe, membru în comisiile de 
concurs pentru acordarea gradelor didactice definitiv, grad II, grad I profesorilor de 
limba şi literatura română şi profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar 
 Organizarea Simpozionului ştiinţific internaţional “Research and Education in an 
Innovation Era”, coordonare de volume, editarea revistei ştiinţifice a  Facultăţii de Ştiinţe 
Umaniste şi Sociale „Journal of Humanistic and Social Studies” 
 Activităţi desfăşurate în parteneriat cu ISJ  Arad: 
 Preşedinte al Olimpiadei Naţionale de Limbă, Comunicare şi Literatură Română 
„G. Călinescu” (2010) 
 
 

  Preşedinte al juriului la Festivalul lecturii: „Eu, cititorul” (2006, 2007) 
 Concursul de creaţie literară şi eseistică „Adolescenţa şi provocările scrisului” (2013, 
2014) 
 Concursul Naţional „Lectura ca abilitate de viaţă” (etapa judeţeană, 2013) 
 
 februarie 2003 – august 2006 
 Lector doctor (cf. Deciziei nr. 36/17.03.2003 a Rectorului Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad), titular al cursurilor de Literatură comparată, Stilistică şi Teoria literaturii, 
Literatura română şi literatura pentru copii  
 Facultatea de Teologie, Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Colegiul Universitar 
Pedagogic de Institutori / Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială din 
cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad 
 Activitate didactică 
 Activitate de formare continuă: elaborarea de programe, organizarea şi desfăşurarea 
de cursuri şi seminarii în cadrul programelor de perfecţionare „Institutorul şcolii de 
mâine”, „Profesorul şi şcoala viitorului” organizate de DPPD al Universităţii „Aurel 
Vlaicu” 
 
 octombrie 2000 ― februarie 2003 
 Cadru didactic asociat la disciplina Limba şi literatura română. Literatura pentru copii 
Colegiului Universitar Pedagogic de Institutori din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” 
Arad 
 Activitate didactică 
 
 octombrie 1998 ― iulie 2000 
 Cadru didactic asociat la disciplina Limba şi literatura română. Literatura pentru copii 
Colegiul Pedagogic de Institutori din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a
Universităţii de Vest din Timişoara 
 Activitate didactică 
 
 septembrie 1991-februarie 2003 
 Profesor titular de limba şi literatura română; grad didactic definitiv (cf. Certificatului 
476/05.01.1995 emis de Ministerul Învăţământului şi Universitatea de Vest din 
Timişoara), grad didactic I (cf. Certificatului nr. 50/27.11.2002 emis de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi Universitatea de Vest din Timişoara) 
 Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal” Arad 
 Activitate didactică 
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                     Educaţie şi formare    

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 1994-2000 
 Doctor în filologie (cf. Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5201/23.11.2000) 
 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere şi Filosofie şi Istorie 
 
 1986-1991 
 Licenţiat in filologie 
 Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Litere şi Filosofie, secţia Limba şi 
literatura română – Limba şi literatura latină 
 
 1982 – 1986 
 Diplomă de bacalaureat 
 Liceul „Ioan Slavici”, Arad, secţia matematică-fizică 
 Liceul industrial nr. 13 Arad, secţia filologie-istorie 

  

Specializări/proiecte/burse  mai 2012: visiting professor în cadrul Grantului de mobilitate Erasmus (Teaching
Assignment), Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra, Portugalia 
 2011-2013: participant grup-ţintă în Proiectul POSDRU 87/13/S/63709 „Calitate, 
inovare, comunicare în sistemul de comunicare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior”, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic–SSU, 
Universitatea Politehnică Bucureşti, 2011-2013
(https://sites.google.com/site/posdrudidactica/); Certificat de atestare a competenţelor 
profesionale nr. 115/23.04.2014, domeniul Ştiinţe ale educaţiei, calificarea Pedagogie şi 
Didactica limbii şi literaturii române, emis de DPPD al Universităţii „1 Decembrie 1918” 
din Alba Iulia 
 2008-2011: participant grup-ţintă în Proiectul POSDRU 2/1-2/S/3 „Calitate şi 
Leadership pentru învăţământul Superior Românesc”, 2008-2011 
(http://www.edu2025.ro/). 
 2006-2008: membru şi coordonator al echipei de limba română în Proiectul 
internaţional „New Learners in New Europe” (tip Socrates Lingua  II) – elaborarea unor 
sisteme de exerciţii publicate on-line (www.thinking-approach.org), destinate învăţării 
limbii române ca limbă străină 
 2000-2002: „Programul naţional de abilitare curriculară” (Didactica limbii şi a literaturii 
române în liceu) 
 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Naţional pentru Curriculum   
 certificat de formator judeţean 
 1996-1997: Bursă doctorat, proiectul HESP, Fundaţia Soros pentru o Societate 
Deschisă 

 
  

Limba(i) maternă(e)  Limba romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba  engleza    bune             bune    bune  bune  bune 

Limba  franceza    bune  bune  bune  satisfacator  satisfăcător 

  germana    -          -   -   -  - 
 
 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 Activităţi de parteneriat, lucru în echipă 

Competenţe şi aptitudini tehnice  bune 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 Microsoft Word, Power Point, experienţă în editarea de carte 
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Alte competenţe şi aptitudini  Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale (din 2012) 
 Redactor-şef al revistei ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale ”Journal of 
Humanistic and Social Studies” (din 2010) 
 Membru al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale (din 2003) 
 Secretar ştiinţific al Catedrei de ştiinţe umaniste şi sociale (2004-2012) 
 Membru în Comisia operativă pentru calitate a Universităţii „Aurel Vlaicu” (2005-2012) 
 

Permis de conducere  Categ. B 
Informaţii suplimentare  Membru al asociaţiilor profesionale: 

 ANPRO 
 Uniunea Scriitorilor din România 
 COPY-RO 
 evaluator şi expert ARACIS 

  

Anexe  Lista lucrărilor publicate 
  

 


