CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon

DASCĂL REGHINA
Str. Ion Barac, nr. 34, 300152 Timi
Timişoara
0256
0256-452224

Fax
E-mail

0256
0256-452224
reghina_dascal@yahoo.co.uk;
reghina.dascal@e
reghina.dascal@e-uvt.ro

Naţionalitate
Data naşterii
EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

român
română
25.12.1954

1977
1977-1990
*Perioada
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele
activităţi
şi
responsabilităţi

Liceul Economic şii de Drept Administrativ Timişoara
Timiş
Pr
Predare limba engleză
Profesor
Predare, dirigen
dirigenţie
1990
1990-1995

*Perioada
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele
activităţi
şi
responsabilităţi

Liceul Bilingv “W.Shakespeare
“W.Shakespeare” Timişoara
Pr
Predare limba engleză şi istoria culturii şii civilizaţiei
civiliza
britanice
profesor
Predare, dirig
diriginte,
inte, coordonatoare a comisiei de limbi moderne
1990
1990-1996

*Perioada
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele
activităţi
şi
responsabilităţi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
Standarde de performan
performanţă în predarea limbii engleze
Inspector de specialitate (lb.engleză)
Coordonare, îndrumare, control
1996
1996-2002

*Perioada
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*Funcţia sau postul ocupat

Universitatea de Vest Timi
Timişoara
Predare sstudii culturale britanice; studii de gen.
Lector universitar

*Principalele
responsabilităţi

activităţi

şi

Predare, coordonare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea
gr.did. I, coordonare licenţă, referent comisii doctorat
2002-prezent

*Perioada
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de Predare studii culturale britanice, studii de gen
activitate
*Funcţia sau postul ocupat
Conferenţiar universitar;
Directoare a Centrului Interdisciplinar de Studii de Gen;
Cancelar Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 2008-2012
Membră a Senatului UVT din 2012.
Responsabilă sesiune formare doctoranzi A 9.1.;
Responsabilă sesiune formare cercetatori post-doctorat A 9.2.
în cadrul proiectului POSDRU /159/1.5/S/133255: „Burse
Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si
Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”
H2020 GERI-4-2015
August-sept 2015 Am submis proiectul în calitate de parteneri
GERI-4-2015: Support to research organisations to implement
gender equality plans
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni
ties/h2020/topics/2415-geri-4-2015.html
*Principalele
responsabilităţi

activităţi

STUDII ŞI CURSURI
SPECIALITATE

şi

Predare, coordonare lucrări licenţă. Gr. I, dizertaţii masterat,
referent comisii doctorat, coordonare CISG,
editare revista GENDER STUDIES
Expert Evaluator Comisia Europeană; Evaluator ARACIS;
Preşedinta Comisiei Naţionale de Limba Engleză de pe lângă
MECT; preşedinte filiala Timişoara a RSEAS

DE
1961-1968

*Perioada
*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/organizaţiei
*Domeniul
studiat/aptitudini
ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Şcoala Generală din Zăbrani, jud. Arad
Studii primare şi gimnaziale
Diploma de absolvire a şcolii generale

1969-1973
*Perioada
*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/organizaţiei
*Domeniul
studiat/aptitudini

Liceul Teoretic nr.6 Timişoara
Studii liceale, profil umanist

ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Diplomă de bacalaureat

1973-1977
*Perioada
*Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Timişoara
învăţământ/organizaţiei
*Domeniul
studiat/aptitudini Filologie, secţia Engleză-rusă
ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută Licenţiată în filologie; şefă de promoţie
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
*Perioada
1991-1997
*Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Vest din Timişoara
învăţământ/organizaţiei
*Domeniul
studiat/aptitudini Studii doctorale în ştiinţe umaniste-dom.filologie
ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută Doctor în filologie
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
Sept-dec- 1991; iunie-septembrie 1994
*Perioada
*Numele şi tipul instituţiei de College of St. Martin & St. John, Plymouth, Marea Britanie; IIE
învăţământ/organizaţiei
(International Institute of Education) Boulder, Colorado, USA
*Domeniul
studiat/aptitudini metodică şi management educaţional; studii culturale
ocupaţionale
*Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire a cursului/diplomă de absolvire a cursului
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
APTITUDINI
ŞI
COMPETENŢE PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi
carierei, dar care nu sunt
recunoscute neapărat printr-un
certificat sau o diplomă

Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute

Engleză, rusă, franceză, germană, ebraică

*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi
- Toleranţă, flexibilitate, bună comunicare, bună capacitate de
Aptitudini şi competenţe
adaptare
sociale
Locuiţi şi munciţi cu alte
persoane,
într-un
mediu
multicultural, ocupaţi o poziţie în
care comunicarea este importantă
sau desfăşuraţi o activitate în care
munca de echipă este esenţială (de
exemplu cultură, sport etc.).
-organizatoare de conferinţe, de simpozioane, seminarii etc
Aptitudini şi competenţe
organizatorice
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi
activitatea
altor
persoane, proiecte şi gestionaţi
bugete; la locul de muncă, în
acţiuni voluntare (de exemplu în
domenii culturale sau sportive)
sau la domiciliu.
Utilizare calculator
Aptitudini şi competenţe
tehnice
(utilizare
calculator,
anumite tipuri de echipamente,
maşini etc.)

Participare la proiecte naţionale şi internaţionale :
Director două granturi finanţate de OSI (OPEN SOCIETY INSTITUTE) BUDAPEST
FOUNDATION Higher Education Support Program (HESP) – Academic Fellowship Program
(AFP)Teaching and Researching Gender in the CEE Region. Project Code E1353, martie-iulie
2005; valoarea contractului de finanţare: 16.177 USD;
Departmental Development Project. Proiect cu finanţare indirectă: se acordă consultanţă de
specialitate prin doi specialişti internaţionali care se şi deplasează de doua ori pe an la Timişoara şi
susţin conferinţe publice, workshop-uri, training-uri.
Membră a Programului de cercetare intercultural ERIC (European Resources for Intercultural
Communication) grant finanţat de Universitatea din Uppsala, Suedia
Proiectul pentru Învăţământul Rural, (finanţatori Banca Mondială şi Guvernul României,
valoare proiect 90 mil. USD), autor curs British Studies, coordonator program PIR pentru limba
engleză, lector modulul de British Studies

Membră în Proiectul naţional „Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în context european”
contract POSDRU/21/1.5/G/13798 2010-2012
Coordonatoare pentru România în Proiectul Grundtvig 2011-1-AT1-GRU06-04830 5 Is Women’s
Education a(t) Risk? 2011-2013
August-sept 2015 Am submis proiectul HORIZONS – 2020 în calitate de parteneri GERI-42015: Support to Research Organisations to Implement Gender Equality Plans
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2415-geri-42015.html
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
ANEXE

Lista de Lucrări/studii publicate

