
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Bogdana - Tania Gavrilă 

Miron Costin, Nr.13, Bl.11, Ap.12, Jud. Arad, 310146 (România) 

0754601002    

tania.gavrila@yahoo.com 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

11/06/2019–Prezent Formator în cadrul proiectului "Calitate în Practică"
Universitatea "Titu Maiorescu"(UTM) din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

Formator în cadrul Proiectului "Calitate în Practică"-SMIS 109010

-participă/ contribuie, men ine i dezvoltă rela iile cu partenerii de practică;ț ș ț

-dicută cu partenerii de practică în vederea definirii i asigurării logisticii necesare bunei desfă urări a ș ș
stagiilor de practică;

-asistă grupul intă la stagiile de practică, urmărind gradul de satisfac ie al partenerului de practică;ț ț

-transmite toate documentele la sfâr itul stagiului de practică.ș

05/03/2018–Prezent Asistent Universitar
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Arad (România) 

14/09/2015–24/06/2016 Profesor de Matematică
coala Gimnazială Secusigiu, Arad (România) Ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

09/10/2017–Prezent Doctorand
Universitatea De Vest din Timi oara-Domeniul Matematică, Timi oara (România) ș ș

01/10/2015–07/10/2017 Ciclul II / Masterat
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad - Modelare Matematică în Cercetare i Didactică ș
(MMCD), Arad (România) 

07/03/2016–17/06/2016 Programul de Studii Psihopedagogice de Certificare pentru Profesia
Didactică (Nivelul II)
Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Arad (România) 

01/10/2012–03/07/2015 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Nivelul I)
Universitatea de Vest din Timi oara, Timi oara (România) ș ș

01/10/2012–03/07/2015 Ciclul I / Licen ăț
Universitatea de Vest din Timi oara - Facultatea de Matematică i Informatică, Timi oara ș ș ș
(România) 

15/09/2008–15/06/2012 Diplomă de Bacalaureat
Liceul Teoretic " Adam Müller Guttenbrunn" din Arad, Arad (România) 
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 Curriculum vitae  Bogdana - Tania Gavrilă

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

germană B1 B1 B1 B1 B2

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Ö S D) B1/Threshold 

engleză A2 A2 A1 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare -bune abilită i de comunicare dobândite în urma experien ei mele profesionaleț ț

-excelente abilită i de interac iune cu copii, dobândite prin activitatea de profesorț ț

-competen e de comunicare ob inute prin participări la sesiuni de comunicări tiin ificeț ț ș ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-o bună experien ă a managementului (clasei de elevi), spirit organizatoric ( a activită iilor curriculare, aț ț
ac iunilorț  de voluntariat, a proiectelor si parteneriatelor).

Competenţe dobândite la locul de
muncă

-o bună cunoa tere a proceselor de învă are a eleviilor, prin ac iuni efective de explorare directă ș ț ț
sau mijlocită a realită ii, de redescoperire, de rezolvare de problemeț

-capacitatea de adaptare, de comunicare, de creativitate dobândite din activită ile didactice si deț
 cercetare tiin ificăș ț

-capacitatea de autodezvoltare profesionlă ( prin studiu personal i participări la cursuri na ionale ș ț
iș  interna ionale)ț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Permis de conducere AM, B1, B
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