
  
 

  

 

Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Bretan Bianca Doris 

Adresă(e) Cluj-Napoca, str. Brâncuşi, nr.180, bl. L, sc.3, ap.37,  

Telefon(oane) 0723341422   

Fax(uri)  

E-mail(uri) bbretan2001@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 09.05.1972 

Sex Feminin 

  

  

  

Experienţa profesională  

  

Perioada   1 octombrie 2004-prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare a limbii engleze ca limbaj de specialitate (domeniul limbaj juridic) 
Activităţi didactice de predare a disciplinelor didactice, cursuri şi seminarii. 
Activităţi de cercetare ştiinţifică şi didactică 
Activităţi de tutoriat, coordonare practică pedagogică Modul II didactic 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, Departamentul de limbi străine specializate, Cluj-
Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 1 octombrie 2000- 1octombrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare a disciplinelor didactice (seminarii) 
Didactica predării limbii engleze, Practică pedagogică. 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de 
didactica ştiinţelor socio umane, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 1 octombrie 1998- 1 octombrie 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de tutoriat, coordonare practică pedagogică 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de 
didactica ştiinţelor socio umane,Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

  

Perioada 1 septembrie1997 – 1 sept.1998 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor limba engleză 



Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Generală nr. 1, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 

  

Perioada 1 sept.1996 - nov.1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor limba engleză 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală nr. 10, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 

  

  

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 2000- octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în istorie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie modernă şi contemporană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Oct. 2000-iulie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

                                                   
 

 

Perioada Octombrie 1991 -iulie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în filologie/Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate /                          
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Limba şi literatura engleză- Limba şi literatura italiană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscutăe  

 
 

Autoevaluare 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independentr 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 



Italiana  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Abilitate sporită de muncă în echipă,  
-Capacitate bună de relaţionare cu colectivul de lucru 
-Abilităţi de comunicare cu grupul de formabili ( participări în calitate de formator la cursuri ale unor şcoli 
de vară, cursurile programului Magister de formare continuă a cadrelor didactice, cursurile programului 
EDUEXPERT I şi II, de formare continuă a cadrelor didactice) 
-Abilităţi de lucru cu adulţii  
-Abilităţi de coordonare de activităţi 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Abilităţi de organizare de conferinţe, seminarii şi workshop-uri 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Competenţe de utilizare Microsoft Office 

Alte competenţe şi aptitudini - 

  

Permis(e) de conducere - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semnatura       
 
Bianca Bretan 

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


Anexe Activităţi didactice de predare a disciplinelor pedagogice, cursuri şi seminarii: 
 
- Discipline predate:  
- Limbaj juridic de specialitate în engleză, nivel licenţă, zi. 
- Modul I: Metodica predării limbii engleze, nivel licenţă, zi. Metodica predării limbii 

engleze la ciclul primar, nivel licenţă, zi. 
- Modul II: Didactica predării limbii engleze, Predarea diferenţiată a limbii engleze în 

funcţie de aptitudinile individuale ale elevilor, Utilizarea şi crearea de materiale 
didactice în predarea limbii engleze, nivel master, zi. 

- Nivel licenţă: Istoria sionismului din România în perioada 1897-
1938,Departamentul de studii iudaice, Facultatea de Studii Europene, zi. 

- Nivel Master: Istoria învăţământului din România,Masteratul de management 
educaţional, Facultatea de Studii Europene,zi.; Didactica si analiza limbajelor de 
specialitate, Facultatea de Litere, zi. 

- Participare la Programele de formare ale DPPD:  
- Participant în calitate de formator la Magister I şi Magister II (2004-2007), 
-  Responsabil de specializare şi formator (limba engleză), în cadrul Proiectului 

pentru învăţământul rural (PIR) derulat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2005-
2008. 

- Participant program POSDRU/87/1.3/S/63709, Calitate, inovare, comunicare in 
sistemul formarii continue a didacticienilor din invatamantul superior. Post 
vizat:expert pe termen lung tip A, expert didactica specialitatii. 

- Participant program POSDRU/57/1.3./S/32629, Formarea profesională a cadrelor 
didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în 
carieră. Post vizat: coordonator disciplină, expert în învăţământ la distanţă. 

- Participant program POSDRU/87/1.3/S/55336, Competenţe integrate pentru 
societatea cunoaşterii,post vizat: referent stiintific. 

 

Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale  
 
1- Şcoala de vară organizată de Institutul de Pregătire Didactică cu tema “Modernism şi conservatorism 

în didactica disciplinelor socio-umane” (2008); 

2. Conferinţa internaţională “Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele educaţiei” (2006, 2007) organizată 

de Facultatea de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai”;  

3.  Şcoala de vară organizată de DPPD cu tema: “Noi tendinţe în didactică. Formarea competenţelor 

viitorilor profesori în perspectiva aderării la Declaraţia de la Bologna” (2004); 

4. Şcoala de vară organizată de Catedra de Ştiinţe ale educaţiei a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 

educaţiei de la Universitatea „Babeş-Bolyai”, cu tema “Noua paradigmă universitară: centrarea pe client” 

(2003);  

5.  Şcoala de vară organizată de Central European University cu tema “Cross Border Identities”, 

Budapesta, (2001);   

6. Şcoala de vară organizată de Central European University cu tema “Ritual and Commandment in 

Jewish Thought and Philosophy”, Budapesta, (2000);   

7. Simpozionul naţional “Pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice”, organizat la 

Universitatea “Babeş-Bolyai”,  Cluj-Napoca (1999). 

8. Diversitate culturala si limbaje de specialitate, Cluj-Napoca(2013, 2014,2016) 

 



  



  

 


