CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
PATEŞAN Marioara

Nume
Adresă
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

mpatesan@yahoo.com
Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
 Perioada (de la – până la)

2016-prezent Decan -Facultatea de Ştiinţe Militare
2015-2016
Prodecan pentru invăţământ-Facultatea de Ştiinţe Militare
2012-2015
Prodecan -Facultatea de Management Militar
2007-2011
Sef catedra
Coordonarea activitatiilor specifice Catedrei Administratie publica,
stiinte economice si sociale
Elaborarea statului de functii al catedrei
Presedinte al comisilor pentru ocuparea posturilor didactice necesare
catedrei
Organizarea manifestarilor stiintifice proprii catedrei

 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorului de activitate

 Funcţia sau postul ocupat

 Principalele activităţi şi responsabilităţi
 Perioada (de la – până la
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorului de activitate
 Funcţia sau postul ocupat
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Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” , Sibiu
Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică
Academic manager in cadrul parteniariatului strategic Erasmus+
Creating an international semester regarding military educational
needs for future officers in Europe coordonat de catre Military
Academy of Land Forces din Wroclaw, Polonia 2016-2018
Profesor universitar 2015
Conferentiar universitar 2007
Conducerea activitatilor didactice la cursurile de limba engleza la
programele universitare de licenta si master: Communicative issues;
Life and culture in the English speaking world; Communication and
Negotiation;
- Elaborarea notelor de curs, a aplicaţiilor şi a testelor de evaluare;
- Elaborarea fişelor disciplinei şi a ghidului disciplinei;
- Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- Coordonarea pregătirii studenţilor pentru participarea la sesiuni de
comunicări studenţeşti;
- Modernizarea tehnologiilor didactice;
- Membră în comisia concursului de admitere în Academia Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu;
- Membra in Consiliul Facultatii Management militar
- Moderator la convocările de pregătire ştiinţifică, metodică şi
psihopedagogică a cadrelor didactice din Departamentul
Administraţie Publică şi Ştiinţe Sociale ,si alte manifestari stiintifice
nationale si internationale
- Referent stiintific pentru diverse publicatii din domeniu
23

Lector universitar limba engleză;

 Principalele activităţi şi responsabilităţi

-

-

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorului de activitate
 Funcţia sau postul ocupat
 Principalele activităţi şi responsabilităţi
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Conducerea activităţilor didactice la cursul Limba engleză;
Elaborarea notelor de curs, a aplicaţiilor şi a testelor de evaluare;
Elaborarea fişelor disciplinei şi a ghidului disciplinei;
Pregătirea studenţilor militari pentru obţinerea de burse de studiu la
Academia Militară West Point, USA, alte misiuni militare şi
schimburi de experienţă internaţionale;
Conducerea activităţilor cercului ştiinţific studenţesc de Limba şi
literatură engleză şi americană;
Elaborarea de documentare necesare îmbunătăţirii activităţii
didactice;
Amenajarea Sălii Multifuncţionale de Limba Engleză;
Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
Coordonarea pregătirii studenţilor pentru participarea la sesiuni de
comunicări studenţeşti;
Modernizarea tehnologiilor didactice;
Membră în comisia concursului de admitere în Academia Forţelor
Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu;
Membră în Senatul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu”, Sibiu (până în anul 2005);
Moderator la convocările de pregătire ştiinţifică, metodică şi
psihopedagogică a cadrelor didactice din Catedra Administraţie
Publică şi Ştiinţe Sociale.

1996-2003
Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu” , Sibiu
- Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică
Lector universitar limba engleză;
- Conducerea activităţilor didactice la cursul practic de Limba
engleză;
- Elaborarea de cursuri;
- Elaborarea programelor analitice;
- Amenajarea Sălii Self-Access pentru documentarea studenţilor;
- Conducerea activităţilor cercului ştiinţific studenţesc de Limba şi
literatură engleză şi americană;
- Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- Coordonarea pregătirii studenţilor pentru participarea la sesiuni de
comunicări ştiinţifice studenţeşti şi misiuni militare internaţionale;
- Realizarea Cabinetului de Limba engleză;
- Membră în comisia concursului de admitere în Academia Trupelor
de Uscat „Nicolae Bălcescu”, Sibiu;
- Membră în Senatul Academiei Trupelor de Uscat „Nicolae
Bălcescu”, Sibiu;

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorului de activitate
 Funcţia sau postul ocupat
 Principalele activităţi şi responsabilităţi

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorului de activitate
 Funcţia sau postul ocupat
 Principalele activităţi şi responsabilităţi

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorului de activitate
 Funcţia sau postul ocupat
 Principalele activităţi şi responsabilităţi

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi adresa angajatorului
 Tipul activităţii sau sectorului de activitate
 Funcţia sau postul ocupat
 Principalele activităţi şi responsabilităţi

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite
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1991 – 1995
Institutul Militar „Nicolae Bălcescu” , Sibiu
- Activitate didactică
Lector universitar Limba engleză
- Conducerea activităţilor didactice la cursul practic de Limba
engleză;
- Elaborarea notelor de curs de uz intern, a testelor de evaluare;
- Coordonarea pregătirii studenţilor pentru participarea la misiuni
internaţionale;
- Amenajarea Laboratorului de Limba engleză.
1985-1991
Şcoala Militară „Nicolae Bălcescu” , Sibiu
- Activitate didactică
Profesor Limba engleză
- Conducerea activităţilor didactice la cursul practic de Limba
engleză;
- Activitate didactică la cursul intensiv de limba engleză pentru
ofiţerii activi din cadrul forţelor terestre;
- Elaborarea notelor de curs de uz intern, a testelor de evaluare.
1983-1985
Şcoala Generală Nr. 17, Sibiu
- Activitate didactică
Profesor Limba engleză
- Activitate didactică de predare a limbii engleze la clasele II-VIII;
- Participare la pregătirea metodică organizată de către Inspectoratul
Şcolar Sibiu.
1978-1981
Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, jud. Bacău
- Activitate didactică
Profesor Limba engleză
- Activitate didactică de predare a limbii engleze la clasele II-VIII;
- Participare la pregătirea metodică organizată de către Inspectoratul
Şcolar Bacău

2005

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
- Înaltă specializare în domeniul filologie
- Doctor în Filologie
2005
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa
- Curs metodic: Familiarizarea profesorilor de limbi străine din
sistemul militar de învăţământ cu STANAG 6001 şi implementarea
cerinţelor acestuia în predarea limbilor străine
- Certificat de absolvire

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite

2000
Defence Language Institute, Lackland AFB, Texas USA
- Curs metodic: Language Proficiency Test Development Workshop
- Curs de specializare în testare cu accent pe elaborarea testelor
STANAG 6001
- Certificat de absolvire

2000
Defence Language Institute, Lackland AFB, Texas USA
- Curs metodic: Language Proficiency Test Development Workshop
- Curs de specializare în testare cu accent pe elaborarea testelor
STANAG 6001
- Certificat de absolvire
1999
Defence Language Institute, Lackland AFB, Texas USA
- Curs metodic: Introduction to the American Language Course and
Culture Seminar - Training in predarea cursului American
Language Course pentru studentii militari
- Certificat de absolvire

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite

1995
Defence Language Institute, Lackland AFB, Texas USA
- Curs metodic: Advanced English Language Instructor Course - Certificat de absolvent distins

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite

1994
The British Council
– English Language Teaching Methodology
– ESP (military) Materials Writing
- Certificat de absolvire

 Nume calificări primite
 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite

1992
Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca
- specializarea în domeniul filologiei
- Grad didactic I

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite

1987
Universitatea Cluj Napoca
- specializarea în domeniul filologiei
- Grad didactic II

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite

1981
Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
- specializare în domeniul filologiei
- Grad didactic definitiv

 Perioada (de la – până la)
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

1974-1978
Institutul de Învăţământ Superior din Sibiu, Facultatea de Filologie şi
Istorie, secţia Engleză-Română
- specializarea în domeniul filologiei
- Licenţiată în filologie

 Principalele subiecte şi calificări însuşite
 Nume calificări primite
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
Pagina 4– Curriculum vitae al
[PATEŞAN Marioara]

PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care
nu sunt recunoscute neapărat printr-un
certificat sau o diplomă
LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
 Abilitatea de a citi
 Abilitatea de a scrie
 Abilitatea de a vorbi
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPTENŢE
ORGANIZATORICE

PERMIS DE CONDUCERE

- Diploma de Merit „10 Ani de Învăţământ Militar Universitar Sibian
2005”
- Certificat de Merit „Cooperative Determination ’97”
- Cetăţean de onoare al statului Texas, SUA
Româna
Engleza
Foarte Bine
Foarte Bine
Foarte Bine
Lucrul în echipă: am desfăşurat diferite activităţi în colective
diverse (învăţământ, cercetare ştiinţifică, educaţie şi cultură,
conducere colective de redacţie).
Comunicare: am stabilit relaţii de bună cooperare, pentru
îndeplinirea diferitelor genuri de activităţi, cu diferite categorii de
oameni din cadrul unor instituţii şi organizaţii militare şi civile,
naţionale şi internaţionale.
Intercultural: am colaborat cu oameni aparţinând unor diverse
grupuri culturale, naţionale şi străine (pregătire diversificată,
naţionalitate, vârstă, ţări diferite)
- sunt membră a:
- European Society for the Study of English, Romanian Society for
English and American Studies
- Societatea Anglofonă – filiala Sibiu;
Iniţiator şi coordonator al unor activităţi şi manifestări desfăşurate
în interiorul instituţiei militare: coordonarea unor manifestări
ştiinţifice ale cadrelor şi studenţilor organizate numai de academie,
sau de academie în cooperare cu alte instituţii; membru în comisii de
concurs pentru ocuparea de posturi didactice în academie şi în
instituţiile militare partenere.
Categoria B

Prof.univ.
dr. Marioara PATEŞAN
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